
 
 

INFORMACJA PRASOWA  
                                                                                                         
 

 

 
 

 
 
 
 

MucoDual® 2w1 KASZEL + GARDŁO 
Naturalne rozwiązanie od pierwszego dnia kaszlu 

 

 
 
 

 
 

 

Warszawa, 23 września 2020 - Powszechnie wiadomo, że okres jesienny to najbardziej infekcyjny sezon 
w całym roku, jednak takie dolegliwości jak suchy kaszel czy podrażnienie gardła mogą nas dotknąć  
o każdej porze roku. Mają to na wpływ czynniki zewnętrzne, takie jak klimatyzacja, centralne ogrzewanie 
suche powietrze zimą czy pyłki wiosną, jak również np. zapalenie gardła. Niezależnie od przyczyny tych 
dolegliwości, choć mogą być krótkotrwałe1, wywołują dyskomfort i są uciążliwe. W takich sytuacjach można 
się wspomóc nowymi preparatami MucoDual® 2w1 Kaszel + Gardło. 

 
Kaszel i ból gardła są ze sobą silnie skorelowane - co druga osoba cierpiąca na suchy kaszel ma także 
podrażnione gardło, 60% pacjentów skarży się na podrażnienie gardła i ból gardła przez cały kaszel,  
u niemal połowy utrzymuje się chrypka2. Potrzeba kaszlu wraz z uczuciem drapania i swędzenia w gardle 
powoduje, że osoby z tymi dolegliwościami nie są w stanie pozostawać w pełnym kontakcie z bliskimi. Mają 
trudności w mówieniu, czują się zmęczone i skrępowane, wykluczone3. 

Suchy kaszel i podrażnione gardło spowodowane są nadwrażliwością wywołaną wirusami. Infekcje, których 
przyczyną są rynowirusy, prowadzą do stanu zapalnego błony śluzowej dróg oddechowych, a ten do 
nadwrażliwości, nasilając uczucie drapania i swędzenia w gardle. Przy nadwrażliwości nawet drobne 
bodźce takie jak zimne powietrze, dym czy kurz powodują dalsze podrażnienie gardła i odruch kaszlowy4. 
Aby zmniejszyć tę nadwrażliwość, istnieje potrzeba zminimalizowania odruchu kaszlowego oraz 
złagodzenia podrażnionego gardła. 
 
Wyroby medyczne MucoDual® 2w1 - syrop oraz pastylki do ssania, to dobre rozwiązanie na suchy kaszel  
i podrażnione gardło o działaniu łagodząco - powlekającym. Każdy produkt łączy w sobie dwa, działające 
synergicznie, naturalne składniki, które tworzą razem warstwę powlekającą na błonie śluzowej gardła, 
osłaniającą przed dalszymi czynnikami drażniącymi oraz nawilżającą gardło od wewnątrz. Pomagają 
zmniejszyć objawy suchego kaszlu i łagodzą objaw kaszlowy. Mogą przerwać cykl suchego kaszlu, 
wywołany łaskotaniem czy swędzeniem w gardle. Pomagają łagodzić podrażnienie i zapalenie błon 
śluzowych jamy ustnej i gardła. 

 
1 Zagor M i inni., https://www.mp.pl/pacjent/otolaryngologia/choroby/choroby-jamy-ustnej-i-gardla/179684,ostre-i-przewlekle-zapalenie-gardla, data 
wejścia 13.09.2020 
2U&A 2017 DE ES IT MX RU, IPSOS. 
3French CL et al. Arch Intern Med. 1998; 158: 1657-61. Badanie zostało przeprowadzona na 39 pacjentach (32 kobiety, 7 mężczyzn) cierpiących na 
przewlekły kaszel. Głównym celem badania było sprawdzenie, czy eliminacja kaszlu przyczyni się do poprawy jakości życia pacjentów. Podczas 
badania ustalono, że czynniki, które pogarszały jakość życia pacjentów należały głównie do grupy czynników psychospołecznych. 
4Atkinson SK et al. BMJ Open Respir Res. 2016; 3(1): e000118 
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Syrop MucoDual® 2w1 przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci 
powyżej 2. roku życia. Nie zawiera glutenu, laktozy, konserwantów, 
sztucznych aromatów, alkoholu5. Zawiera wyciąg z korzenia 
prawoślazu, bogaty w śluzowe, lepkie substancje o właściwościach 
łagodzących podrażnienie oraz miód, o kleistej konsystencji i dobrze 
znanych właściwościach łagodzących i kojących.  
Pojemność: 100 ml, cena: ok. 19 zł. Cena ostatecznie kształtowana 
jest na poziomie apteki. 
 

 
 
Pastylki do ssania MucoDual® 2w1 o wygodnej formule, dostosowanej do zażywania poza domem, 
przeznaczone są dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia. Nie zawierają glutenu, laktozy ani cukru, 
dlatego mogą być stosowane przez osoby chore na cukrzycę6. Mają przyjemny, cytrynowo - eukaliptusowy 
smak. Zawierają bogaty w substancje kleiste porost islandzki oraz ałun, który działa jak bariera ochronna, 
ma właściwości antybakteryjne i antyseptyczne. 
Pojemność: 18  pastylek, cena: ok. 16 zł. 
Cena ostatecznie kształtowana jest na poziomie apteki. 
 
 
 
 
 
 
 
MUCODUAL, syrop, jest  wyrobem medycznym działającym  jak kojący balsam pochodzenia naturalnego, który łagodzi podrażnienie gardła, 
pomaga zmniejszyć odruch kaszlowy i pokrywa błonę śluzowej warstwą chroniącą przed czynnikami zewnętrznymi powodującymi podrażnienie 
gardła. Łagodzi utrzymujący się suchy kaszel; podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła; znosi objawy dyskomfortu w gardle, takie jak 
suchość, swędzenie, drapanie, utrudnione przełykanie lub chrypka. Skład: suchy wyciąg z korzenia prawoślazu lekarskiego (7-9:1), rozpuszczalnik, 
ekstrakcyjny: woda, miód, glicerol, maltodekstryna. Dawkowanie: dorośli i młodzież: 5 ml do 6 razy na dobę; dzieci w wieku 6–12 lat: 5 ml do 3 razy 
na dobę; dzieci w wieku 2–6 lat: 2,5 ml do 3 razy na dobę. 
 
 
MUCODUAL, pastylki do ssania, są  wyrobem medycznym działającym jak kojący balsam pochodzenia naturalnego do stosowania w łagodzeniu 
podrażnienia i zapalenia błon śluzowych jamy ustnej i gardła, w łagodzeniu bólu gardła. Pomagają łagodzić odruch kaszlowy i zmniejszyć objawy 
suchego kaszlu. Mogą także przerwać cykl suchego kaszlu wywołany łaskotaniem, swędzeniem w gardle. Ponadto pomagają: w łagodzeniu 
objawów dyskomfortu w gardle, takich jak suchość, swędzenie, drapanie, utrudnione przełykanie lub chrypka. Skład: 5 mg ałunu i 80 mg porostu 
islandzkiego. Pozostałe składniki: sorbitol, krzemionka, aromat (cytryna, Frescofort, eukaliptus), talk, glikol polietylenowy, guma ksantanowa, 
kurkumina, stearynian magnezu. Dawkowanie: Dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia: do 8 pastylek do ssania na dzień w zależności od potrzeby. 
 
 
Dodatkowych informacji udziela: 
Alicja JABŁOŃSKA - KRZYWY 
PR Manager Consumer Healthcare 
TEL.: +48 22 280 82 45, +48 724 247 245 
E-mail: alicja.krzywy@sanofi.com  
 
 
 
 

 
5MucoDual® syrop, Skrócona Informacja o produkcie z datą 03/2020 
6MucoDual® pastylki do ssania, Skrócona Informacja o produkcie z datą 03/2020. 
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