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Flegamina o sm trusk 2mg/5ml 120ml
 

Cena: 15,48 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 mg/5ml

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Bromhexinum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: TEVA

ILOŚĆ: 120 ml

 

OPIS:

Flegamina o smaku truskawkowym to syrop wykrztuśny, upłynniający wydzielinę z dróg oddechowych. 

 

DZIAŁANIE:

Wykrztuśne, rozrzedzające wydzielinę, ułatwiające odkrztuszanie.

 

WSKAZANIA:

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

Lek należy stosować po posiłku.

Dzieci od 6 do 12 miesiąca życia: 2,5 ml (½ łyżki miarowej) 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 1 do 2 lat: 5 ml (1 łyżka miarowa) 2 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 10 ml (2 łyżki miarowe) 2 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml (2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 20 ml (4 łyżki miarowe) 3 razy na dobę.

 

SKŁAD:

5 ml (1 łyżka miarowa) syropu zawiera 2 mg bromoheksyny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na bromoheksynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, jak również z czynną chorobą
wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyż może on nasilać jej objawy. 

Należy również zachować ostrożność u pacjentów, w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.

Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek zawiera glukozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z
lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić przed światłem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni.

 

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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