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Flegamina 4 mg/ 5 ml, syrop, smak miętowy, bez cukru, 120
ml
 

Cena: 14,79 PLN

Opis słownikowy

Dawka 4 mg/5ml

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Opis produktu
 

Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

 

Skład

5ml syropu zawiera substancję czynną 4mg bromoheksyny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: sorbitol ciekły,
niekrystalizujący 70%, glicerol, propylu parahydrokybenzoesan (E 216), lewomentol, aromat eukaliptusowo- miętowy, etanol 96%, kwas
solny stężony, błękit patentowy (E 131), kurkuma (E 100), woda oczyszczona. 
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Działanie

Działa wykrztuśnie, upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

 

Dawkowanie

Doustnie, zazwyczaj stosowana dawka leku:

- dzieci w wieku od 7. do 12. lat: 5ml syropu (1 łyżka miarowa) 3 razy na dobę;

- dorośli i dzieci w wieku powyżej 12. lat: 10ml syropu (2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę.

Leku nie należy przyjmować bezpośrednio przed snem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość (uczulenie) na bromoheksynę lub którąkolwiek inną substancje leku; nietolerancja niektórych cukrów. Nie stosować u
dzieci poniżej 7. lat (lek zawiera alkohol). Nie zaleca się stosowania w pierwszym trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem leku powinny skonsultować się z lekarzem.

Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, w przypadkach ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub
nerek.

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn ze względu na możliwość wystąpienia senności lub bólu
i zawrotów głowy.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek nie zawiera cukru. Zawiera sorbitol.

Lek zawiera alkohol - etanol 96% (1 łyżeczka do herbaty, 5ml, zawiera do 174mg etanolu).

 

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
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oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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