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Aviomarin 50mg 5 tabl
 

Cena: 20,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g

Opakowanie 5 tabl.

Postać tabl.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Dimenhydrinatum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Teva Pharmaceuticals 

ILOŚĆ:  5 tabletek

 OPIS PODSTAWOWY: 

 Aviomarin lek dla osób mających chorobę lokomocyjną. 

DZIAŁANIE:

Działanie przeciwwymiotnie, przeciwuczuleniowo i łagodnie uspokajająco.

WSKAZANIA:

Lek stosuje się w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej oraz zapobieganiu i leczeniu nudności i
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wymiotów innego pochodzenia (z wyjątkiem wywołanych przez leki stosowane w
chemioterapii nowotworów). 

DAWKOWANIE:

Zalecaną dawkę należy przyjąć przynajmniej na 30 minut przed planowaną podrożą lub
zażyciem źle tolerowanego leku.

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: Zalecana dawka to 50 mg do 100 mg. W razie konieczności
można ją powtarzać co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć
400 mg.

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat: zalecana dawka to 50 mg. W razie konieczności można ją
powtarzać co 6 do 8 godzin.

Maksymalna dawka dobowa u dzieci nie powinna przekroczyć 5 mg/kg masy ciała, przy czym
nie więcej niż 150 mg na dobę.

Aviomarin jest przeznaczony dla dzieci, które są w stanie samodzielnie połknąć tabletkę.

 SKŁAD:

Substancją czynną leku jest dimenhydramina.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna,
magnezu stearynian.

 OSTRZEŻENIA: 

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

 Aviomarin ogranicza sprawno?? psychofizyczn?, dlatego nie nale?y go stosowa? u

osób prowadz?cych pojazdy mechaniczne i obs?uguj?cych urz?dzenia mechaniczne w

ruchu.
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Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu
życiu lub zdrowiu.

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

