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669304080

 

 

Flavamed 15mg/5ml 100ml
 

Cena: 15,37 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,015 g/5ml

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: BERLIN CHEMIE

ILOŚĆ: 100 ml

 

OPIS:

Lek Flavamed jest stosowany w chorobach płuc i oskrzeli, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania i transportu śluzu.

 

DZIAŁANIE:

Lek wykazujący działanie sekretolityczne i mukokinetyczne. Ambroksol jest czynnym metabolitem bromoheksyny. Wykazuje działanie
sekretolityczne i mukokinetyczne. Pobudza wydzielanie surfaktantu w pęcherzykach płucnych oraz zmniejsza jego lepkość. Zwiększa
aktywność rzęsek nabłonka oddechowego i wydzielanie surowiczej wydzieliny oskrzelowej przez co ułatwia transport śluzu w drogach
oddechowych.

 

WSKAZANIA:
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Leczenie mukolityczne w ostrych i przewlekłych schorzeniach oskrzeli i płuc, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania i transportu
śluzu.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Zazwyczaj stosowana dawka leku to: dzieci w wieku od 1 do 2 lat: 2,5 ml syropu (pół miarki) 2 razy na dobę; dzieci w wieku od 2 do 5 lat:
2,5 ml (pół miarki) syropu) 3 razy na dobę; dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml (jedna miarka) syropu) 2-3 razy na dobę; dzieci w wieku od
12 lat i odrośli: w pierwszych 2-3 dniach leczenia 10 ml (2 miarki) syropu 2-3 razy na dobę. Leczenie kontynuuje się podając po 10 ml (2
miarki) syropu 2 razy na dobę. U osób dorosłych, jeżeli to konieczne, dawkę można zwiększyć do 60 mg 2 razy na dobę.

 

SKŁAD:

5 ml syropu zawiera 15 mg chlorowodorku ambroksolu oraz substancje pomocnicze: sorbitol 70% niekrystalizujący, kwas benzoesowy,
glicerol 85%, hydroksyetyloceluloza, aromat malinowy, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników leku.

W czasie ciąży i karmienia piersią lek można stosować wyłącznie w przypadku wyraźnego zalecenia przez lekarza.

Ostrożnie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, zaburzeniami czynności nerek i/lub ciężką niewydolnością
wątroby, astmą oskrzelową (preparat nasila kaszel i powoduje nadmierne odkrztuszanie), z zaburzoną motoryką oskrzelową (możliwość
wystąpienia zastoju śluzu).

 

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.
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