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Levopront 6mg/1ml 120ml
 

Cena: 27,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,06 g/10ml

Opakowanie 120 ml (butelka)

Postać syrop

Producent DOMPE FARMACEUTICI S.P.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Levodropropizinum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: DOMPE FARMACEUTICI SPA

ILOŚĆ:  120 ml

 

OPIS:

Levopront to lek wskazany w objawowym leczeniu kaszlu.

 

DZIAŁANIE:

Lewodropropizyna – substancja czynna leku charakteryzuje się głównie obwodowym (o punkcie uchwytu w oskrzelach i tchawicy)
działaniem przeciwkaszlowym oraz działaniem przeciwuczuleniowym i znoszącym skurcz oskrzeli; u zwierząt stwierdzono także
działanie miejscowo znieczulające leku. Wiele dowodów eksperymentalnych wskazuje na jej skuteczność kliniczną w hamowaniu kaszlu
o różnym pochodzeniu, jak np. kaszel w przebiegu raka płuca, kaszel związany z zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych czy
krztusiec. Lewodropropizyna szybko wchłania się po doustnym podaniu u ludzi i ulega szybkiej dystrybucji w organizmie. Lek wydalany
jest głównie z moczem, w postaci niezmienionej oraz w postaci metabolitów.
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WSKAZANIA:

Levopront wskazany jest w objawowym leczeniu kaszlu.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Produkt leczniczy stosuje się 3 razy na dobę, w odstępach co najmniej 6 godzin. 

Dzieci: 10-20 kg: 3 ml syropu 3 razy na dobę; 20-30 kg: 5 ml syropu 3 razy na dobę.

Dorośli: 10 ml syropu do 3 razy na dobę.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest lewodropropizyna. 10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny. Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas
cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, substancja poprawiająca smak i zapach wiśniowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu
parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, u osób z obfitą
wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek).

 

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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