Розпал сезону кашлю
Поширення кашлю

Кашель є п'ятою за частотою
причиною звернення амбулаторних хворих до лікаря, а серед
симптомів, обумовлених патологією респіраторної системи, він
займає перше місце. За даними
Європейського
респіраторного
товариства, з 18 277 людей у віці
20-48 років з 16 країн світу скарги
на кашель у нічний час
пред'являли 30%, на продуктивний кашель - 20%, на непродуктивний - 10%. За статистикою, в Україні кашель особливо
тривалий і болісний спостерігається у 62,9% дорослого населення, а 8 - 20% амбулаторних
візитів до педіатра складають
діти, у яких кашель є єдиною
скаргою.

«Осінні звуки»

Для кожної пори року
характерні
свої
особливості.
Сезон холодів супроводжується
«музикою»
кашлю.
Кашель
увійшов в число найбільш
неприємних звуків в світі, і це не
випадково. Людина, що кашляє
мимоволі викликає негативні
емоції у оточуючих, які інстинктивно намагаються відсторонитися від потенційного джерела
інфекцій. Крім того, цей симптом
асоціюється з рядом небезпечних
захворювань, зокрема з туберкульозом.
Кашель
нерідко
виникає в дуже незручній ситуації і може порушити звичайний спосіб життя, перешкодити важливій зустрічі або
зірвати виступ. Найчастіше він
робить
людину
небажаним
об'єктом уваги в загальній тиші
або в урочистій обстановці при
великому
скупченні
людей.
Кашель здатний привести до
соціальної
ізоляції
хворого,
посиливши тим самим і без того
неприємну ситуацію.

Повітряними шляхами

Кашель
виникає
при
подразненні рецепторів ротоглотки, трахеї, гортані і бронхів
сторонніми частинками, рідинами, в тому числі секретами. У
момент кашлю відбувається мимовільний короткий і сильний
видих, за яким слідує послідовне
рефлекторне скорочення мускулатури гортані, бронхів і черевної стінки, в результаті чого
викликає дискомфорт і вміст
«виштовхується» назовні. Чутливість кашльових рецепторів
підвищується за рахунок дії
респіраторних вірусів і при зміні
температури
навколишнього
повітря. При потраплянні на
слизову
верхніх
дихальних
шляхів
хвороботворних
мікроорганізмів
і
розвитку
запалення з'являються характерні
ознаки (набряк, почервоніння та
ін). Кашель - широко поширений
респіраторний симптом запалення слизової оболонки глотки
(фарингіт), гортані (ларингіт) або
бронхів (бронхіт).

Форма має значення

Препарати для лікування
симптомів кашлю представлені
великою різноманітністю форм:
таблетки, сиропи, мазі, льодяники, пастилки та ін. Для
успішного
лікування,
крім
ефективності лікарської речовини, важливе значення має її
форма. Напад кашлю може
застати в будь-який час в у будьякому місці, але не всі форми
засобів
від
кашлю
будуть
однаково
зручними.
Для
розтирань мазями потрібно знімати одяг, а таблетки необхідно
запивати водою. І те й інше не
завжди є під рукою, а кашель
чекати не буде. В цьому випадку
істотну
перевагу
мають
льодяники та сироп. Для їх
вживання не потрібні додаткові
умови. Їх завжди можна носити
при собі в кишені або в сумочці і
швидко дістати за необхідності.
Завдяки допоміжним речовинам
сироп
і
льодяники
мають
приємний
смак,
а
процес
розсмоктування льодяників подовжує період дії на слизову.

Гамма® Комбо – ідеальна
комбінація

Комбінована упаковка, що
містить сироп на основі 12
лікарських рослин і льодяники,
до складу яких входить 8 рослинних
екстрактів.
Гамма®
Комбо подвійна підтримка в
розпал сезону кашлю, адже це не
тільки комбінація сиропу і
льодяників, а також ефекти за
принципом «два в одному», що
діють як на продуктивний,
вологий так і на непродуктивний,
сухий
кашель.
Рослинний
фітосироп і льодяники на основі
лікарських екстрактів протягом
багатьох десятиліть з успіхом
застосовуються в якості засобів,
що поліпшують відходження
мокротиння і пом'якшуючих
кашель.
Складні
комплекси
біологічно активних сполук, що
містяться в рослинній сировині,
допомагають не тільки боротися
з кашлем, а й стимулювати
захисні сили організму на
самостійну боротьбу з цим
недугом, тим самим підвищуючи
імунітет.

При сезонних простудних
захворюваннях, що супроводжуються кашлем, фітосироп і
льодяники Гамма® створюють
оптимальні умови для нормалізації функціонування бронхолегеневої системи - підсилюють
функціональну активність миготливого епітелію бронхіальних
залоз, покращують евакуацію
секрета з дихальних шляхів,
розріджують мокротиння, пом'якшують сухий кашель і прискорюють
процес
одужання,
сприяють підвищенню імунітету.
Зручний і ефективний засіб від
кашлю і першіння в горлі Гамма® Комбо.

Гамма® Комбо – ідеальна
комбінація
Дорослі та діти від 6 років
Спосіб вживання: розсмоктувати до
повного розчинення:
Діти від 6 до 12 років - 1-2 льодяника
3 р в день;
Дорослим і дітям від 12 років - 2-3
льодяника 3 р в день.
Тривалість прийому: 7 днів *

Дорослі і діти з 2 років
Спосіб вживання: приймати після
їди, попередньо добре збовтати.
Дітям від 2 до 6 років - 2,5 мл 3 р в
день.
Дітям від 6 до 12 років - 5 мл 3 р в
день.
Дітям від 12 років і дорослим - 10
мл 3 р в день.
Тривалість прийому: 5 - 7 днів *

За матеріалами: Фармацевт Практик 2013
Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Без ГМО.
* Більш детальну інформацію дивіться в інструкції по застосуванню Гамма® Комбо

