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Supremin MAX syrop 1,5 mg/ml 150ml
 

Cena: 30,23 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1,5 mg/ml

Opakowanie 1 but.a 150ml

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:  150 ml

 

 

Supremin MAX  syrop zawiera substancję czynną  butamiratu cytrynian. Lek jest stosowany  w objawowym leczeniu ostrego, suchego
kaszlu.

 

 

DZIAŁANIE:

Lek Supremin MAX zawiera substancję czynną butamiratu cytrynian. Jest ona nieopioidowym lekiem przeciwkaszlowym.
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WSKAZANIA:

Objawowe leczenie ostrego, suchego kaszlu.

 

DAWKOWANIE:

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie, nie dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.  

Do opakowania leku dołączona jest miarka umożliwiająca odmierzenie odpowiedniej ilości syropu. Miarkę do dawkowania syropu należy
umyć i wysuszyć po każdorazowym użyciu.

 

Zalecana dawka:

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu trzy razy na dobę;

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu trzy razy na dobę;

Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu trzy razy na dobę;

Dorośli: 15 ml syropu cztery razy na dobę.

Leku Supremin MAX nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest butamiratu cytrynian.

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sodu benzoesan (E 211), sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420), glicerol, sacharyna
sodowa (E 954), aromat pomarańczowy płynny, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Przed rozpoczęciem stosowania Supremin MAX należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem. 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

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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