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Flavamed 30mg 20 tabl
 

Cena: 16,01 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g

Opakowanie 20 tabl. (2x10)

Postać tabl.

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: BERLIN CHEMIE

ILOŚĆ: 20 tabletek

 

OPIS:

Lek Flavamed 30 mg jest stosowany w leczeniu mokrego kaszlu związanego z chorobami płuc i oskrzeli.

 

DZIAŁANIE:

Dzięki zastosowaniu leku Flavamed gęsty śluz staje się bardziej wodnisty i łatwiej go można odkrztusić.

 

WSKAZANIA:

Leczenie mukolityczne w ostrych i przewlekłych schorzeniach oskrzeli i płuc, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania i transportu
śluzu.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Zazwyczaj stosowana dawka leku to: dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 tabletki 2 do 3 razy na dobę; dorośli i młodzież w wieku powyżej 12
lat: w czasie pierwszych 2-3 dni 1 tabletka 3 razy na dobę, następnie 1 tabletka leku 2 razy na dobę. U dorosłych dawka dobowa może
być zwiększona do 2 tabletek dwa razy na dobę. Lek Flavamed najlepiej połykać w całości po posiłku, popijając odpowiednią ilością
płynu (np. wody, herbaty lub soku owocowego). Tabletkę można podzielić na połowy. 

 

SKŁAD:

Substancją czynną jest ambroksolu chlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku. Inne składniki leku to:
laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza (proszek), kroskarmeloza sodowa, powidon K 30, magnezu stearynian.

 

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 6 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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