
Lees deze patiëntinformatie zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van 
dit middel. Bewaar deze patiëntinformatie, het kan nodig zijn om deze nogmaals 
door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw apotheker. Dit middel is 
aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit middel niet door aan anderen.

SAMENSTELLING
Livsane Hoestdrank Mixtura Resolvens bevat per ml (= milliliter) 20 mg ammoni-
umchloride, 20 mg zoethoutwortel (drop) en 0,4 mg anijsolie.
Overige bestanddelen zijn: gezuiverd water en methylparahydroxybenzoaat

WERKING EN/OF TOEPASSING
De in Livsane Hoestdrank Mixtura Resolvens aanwezige ammoniumchlori-
de verdunt slijm en vergemakkelijkt het ophoesten ervan. Daarnaast heeft 
zoethoutwortel (drop) een verzachtende werking op de keel.

GEBRUIKELIJKE DOSERINGEN
Tenzij anders voorgeschreven, is de dosering:
Voor volwassenen: 3 tot 4 maal per dag 15 ml.
Voor kinderen: 3 tot 4 maal per dag 7,5 ml. U kunt hiervoor de bijgeleverde 
maatdop gebruiken.
Schud voor gebruik de flacon goed om. Neem de drank bij voorkeur in met wat 
voedsel. Dit om misselijkheid te voorkomen.
Als u dit geneesmiddel een keer vergeet om in te nemen, moet u dit alsnog 
doen. Duurt het minder dan een uur voor u de volgende dosis weer mag inne-
men, sla dan de vergeten dosis over.

WANNEER BEGINT DE WERKING?
De werking begint vrijwel direct.

HOE LANG KAN IK DIT MIDDEL GEBRUIKEN?
Gebruik dit middel zo lang u klachten heeft of zo lang de arts voorschrijft. 
Meestal verdwijnen de klachten na een paar dagen. Een normale hoest hoort 
binnen twee weken over te zijn. Als dit niet het geval is raadpleeg dan uw arts.

BIJWERKINGEN
Behalve de gewenste werking kan dit middel ook bijwerkingen geven.

Zelden:
• Misselijkheid. Dit kan meestal voorkomen worden door de drank met wat 

voedsel in te nemen. Bij aanhoudende maagklachten altijd contact opnemen 
met uw arts.

• Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen. U kunt dit merken aan 
galbulten, huiduitslag en jeuk. Stop onmiddellijk met gerbuik van de drank en 
geef door aan de apotheek waar u overgevoelig voor bent.

Bij langdurig gebruik van grote hoeveelheden soms:
• Verhoging van de bloeddruk en vasthouden van vocht. Dit kunt u merken 

door bijvoorbeeld kortademigheid en/of dikke enkels.

Als u vermoedt, dat u te maken heeft met een bijwerking, die niet in deze 
bijsluiter staat, moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw arts of 
apotheker.

GEBRUIK MET ANDERE GENEESMIDDELEN
Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

WANNEER NIET GEBRUIKEN?
U mag deze drank niet gebruiken, als u een ernstige lever- of nieraandoening 
heeft of wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op een van de 
bestanddelen.
Bij hoge bloeddruk of hartfalen mag de drank alleen gebruikt worden in overleg 
met uw arts.

GEBRUIK BIJ ZWANGERSCHAP
U kunt dit middel veilig gebruiken gedurende enkele dagen. Het wordt al jaren-
lang gebruikt door vrouwen die zwanger zijn, zonder nadelige gevolgen voor het 
kind.
Wanneer u zwanger bent en een hoge bloeddruk heeft, overleg dan eerst met 
uw arts.

GEBRUIK BIJ BORSTVOEDING
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen 
die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

TOEDIENINGSVORM
Drank

KLEUR
De drank is een bruine, ondoorzichtige vloeistof die nagenoeg vrij is van deel-
tjes, met de geur van anijs.

BEWAREN
De drank bij kamertemperatuur (beneden 25°C) bewaren, niet in de koelkast of 
vriezer.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Sluit de fles na gebruik goed af.
Voor gebruik de fles goed schudden.
Na openen 6 maanden houdbaar.
Uiterste gebruiksdatum en chargenummer: zie etiket.

Als u nog vragen hebt, raadpleeg dan uw apotheker.

VERKRIJGBAARHEID
Dit middel is zonder recept exclusief bij de apotheek te verkrijgen.
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