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Flegtac Kaszel syrop 1,6mg/ml 1but.a125ml
 

Cena: 11,96 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1,6 mg/ml

Opakowanie 1 but.a 125ml

Postać syrop

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Bromhexinum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: TACTICA

ILOŚĆ: 125 ml

 

OPIS:

Flegtac Kaszel to lek wykrztuśny w postaci syropu.

 

DZIAŁANIE:

Lek Flegtac Kaszel zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który działa wykrztuśnie, upłynniając wydzielinę z
dróg oddechowych. Ułatwia to rzęskom (drobnym włoskom wyścielającym drogi oddechowe) transport wydzieliny oskrzelowej i
usuwanie jej z płuc. Bromoheksyna ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

 

WSKAZANIA:

Ostre i przewlekłe schorzenia dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: 5 ml (1 pełna łyżka miarowa) 3 razy na dobę. Na początku leczenia może być konieczne
zwiększenie dawki do 30 ml/dobę (dawka maksymalna), (2 łyżki miarowe, trzy razy na dobę) co odpowiada 48 mg bromoheksyny.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat: 5 ml (1 pełna łyżka miarowa), trzy razy na dobę, maksymalnie do 30 ml na dobę (co odpowiada 48 mg
bromoheksyny). 

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 2,5 ml (1 łyżka miarowa napełniona do podziałki 1/2), trzy razy na dobę, maksymalnie do 10 ml na dobę
(co odpowiada 16 mg bromoheksyny). 

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 1,25 ml (1 łyżka miarowa napełniona do podziałki 1/4), trzy razy na dobę, maksymalnie do 5 ml na dobę (co
odpowiada 8 mg bromoheksyny).

 

SKŁAD:

1 ml syropu zawiera 1,6 mg bromoheksyny chlorowodorku. Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420) w ilości 760
mg/ml, glikol propylenowy w ilości 40 mg/ml, metylu parahydroksybenzoesan (E218) w ilości 0,90 mg/ml, propylu
parahydroksybenzoesan (E216) w ilości 0,10mg/ml, sacharyna sodowa (E954), woda oczyszczona, aromat wiśniowy (glikol
propylenowy, alkohol benzylowy, trietylu cytrynian, kwas mlekowy, 4-metoksyacetofenon, 3-hydroksy-2 metylo-4-piron (maltol), aldehyd
anyżowy, kwas benzoesowy).

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku, jeśli u
pacjenta stwierdzono chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, u pacjentów z wrodzoną nietolerancją fruktozy, u dzieci w wieku
poniżej 2 lat.

 

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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