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Flegamina 8 mg 20 tabletek
 

Cena: 15,55 PLN

Opis słownikowy

Dawka 8 mg

Opakowanie 20 tabl. (blister)

Postać tabl.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Bromhexinum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:  TEVA Pharmaceuticals Polska

ILOŚĆ:  20 tabletek

 

Lek Flegamina zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który jest lekiem wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę
z dróg oddechowych.

 

 

DZIAŁANIE:

Lek ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli

 

WSKAZANIA:

Wskazaniem do stosowania leku Flegamina są ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami
odkrztuszania i usuwania śluzu.
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DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Zwykle lek stosuje się następująco:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1/2 tabletki 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 1/2 tabletki 2 razy na dobę

Nie jest wskazane stosowanie leku Flegamina w postaci tabletek u dzieci w wieku 3 do 6 lat, które nie są w stanie połknąć tabletki; u tych
pacjentów zaleca się stosowanie leku w postaci syropu Flegamina o smaku truskawkowym.

Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.

Nie stosować bezpośrednio przed snem.

Lek stosuje się zwykle przez 7 do 10 dni.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za
słabe, należy zwrócić się do lekarza.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest: bromoheksyny chlorowodorek

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian.

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z
lekarzem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.

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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