
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Supremin 4mg/5ml 200ml
 

Cena: 20,26 PLN

Opis słownikowy

Dawka 4 mg/5ml

Opakowanie 1 but.a 200ml

Postać syrop

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Butamiratum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 

ILOŚĆ:  200 ml

 

Supremin syrop zawiera jako substancję czynną cytrynian butamiratu, który jest nieopioidowym lekiem przeciwkaszlowym.

 

 

DZIAŁANIE:

Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu poprzez hamowanie odruchu kaszlowego. Obok działania przeciwkaszlowego butamirat
nieznacznie rozszerza oskrzela

 

WSKAZANIA:
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Ostry, suchy kaszel.

 

DAWKOWANIE:

Lek do stosowania doustnego. Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:

Dzieci:

od 2 do 6 lat: 1 łyżeczka (4mg) 3 razy na dobę

od 6 do 12 lat: 2 łyżeczki (8mg) 3 razy na dobę

Dzieci powyżej 12 lat: 3 łyżeczki (12mg) 3 razy na dobę

Dorośli: 3 łyżeczki (12mg) 4 razy na dobę

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest cytrynian butamiratu.

5ml (1 łyżeczka) syropu zawiera 4 mg cytrynianu butamiratu.

-inne składniki leku to: metylu parahydroksybenzoesan, kwas benzoesowy, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, maltitol ciekły,
aspartam, aromat karmelowo-pomarańczowy (E 34493), woda oczyszczona

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek należy stosować przed posiłkiem.

Ciąża:

 Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim
i trzecim trymestrze ciąży, lek może być stosowany jedynie w razie konieczności.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. W okresie karmienia piersią, lek może być stosowany jedynie w razie
konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Należy zachować ostrożność, gdyż w rzadkich przypadkach może dochodzić do osłabienia zdolności prowadzenia pojazdów i
obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Supremin:

Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego i metylu parahydroksybenzoesanu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe
reakcje typu późnego).

Supremin zawiera 12,5 mg aspartamu w 5 ml syropu. Z tego powodu lek może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.
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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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