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Deflegmin 30mg/5ml, syrop, 120ml
 

cena: 10,17 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Deflegmin to syrop wykrztu?ny. Lek ten w p?ynnej postaci stanowi idealne rozwi?zanie dla osób maj?cych
problem z po?ykaniem tabletek oraz dla dzieci. Syrop na kaszel Deflegmin up?ynnia wydzielin? zal?gaj?c? w
drogach oddechowych i zmniejsza jej lepko??. W efekcie syrop Deflegmin u?atwia odksztuszanie i ?agodzi
mokry kaszel. Za takie dzia?anie odpowiada sk?adnik aktywny syropu Deflegmin – ambroksolu
chlorowodorek.

Lek Deflegmin wskazany jest do doustnego stosowania:

•     w ostrych i przewlek?ych chorobach p?uc oraz oskrzeli przebiegaj?cych z utrudnieniem odkrztuszania
lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych.

Co to jest syrop Deflegmin – sk?ad i posta?:
 Substancj? czynn? leku jest ambroksolu chlorowodorek. 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu
chlorowodorku oraz substancje pomocnicze.
Posta? farmaceutyczna: syrop.

Wygl?d zewn?trzny i zawarto?? opakowania: butelka ze szk?a oran?owego zawieraj?ca 120 ml syropu,
zamkni?ta zakr?tk? PP z zabezpieczeniem przed dost?pem dzieci typu „child-proof ” i z zabezpieczeniem
gwarancyjnym. Do butelki do??czona jest miarka z polipropylenu. Opakowanie zewn?trzne – tekturowe
pude?ko.

Dawkowanie – jak stosowa? syrop na kaszel Deflegmin?
 •  Doro?li i dzieci w wieku powy?ej 12 lat:
pocz?tkowo, przez 2 do 3 dni, 5 ml syropu 3 razy na dob?, nast?pnie dawk? nale?y zmniejszy? do 5 ml 2 razy
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na dob?.
•  Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
2,5 ml syropu 2 do 3 razy na dob?.
•  Dzieci w wieku od 2 do 6 lat:
1,25 ml syropu 3 razy na dob?.
•  Dzieci w wieku od 1 do 2 lat:
1,25 ml syropu 2 razy na dob?.

Sposób podania: Produkt do stosowania doustnego. Lek Deflegmin nale?y za?y? po posi?ku. Nie nale?y
stosowa? go bezpo?rednio przed snem.

Je?li po up?ywie 4 do 5 dni nie nast?pi?a poprawa lub pacjent czuje si? gorzej, nale?y skontaktowa? si? z
lekarzem.

W przypadku pomini?cia kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie nale?y zastosowa? j? jak najszybciej. Nie
mniej jednak nie nale?y stosowa? dawki podwójnej w celu uzupe?nienia pomini?tej dawki. Przerwanie
stosowania produktu leczniczego Deflegmin nie wywo?uje niekorzystnych skutków, poza mo?liwo?ci?
nasilenia objawów choroby, z powodu której jest stosowany.

Deflegmin syrop na kaszel mokry – kiedy nie stosowa??
 •  Je?li u pacjenta wyst?puje nadwra?liwo?? na ambroksolu chlorowodorek lub któr?kolwiek z substancji
pomocniczych.
•  Bezpo?rednio przed snem.

Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci:
 Przed rozpocz?ciem stosowania leku Deflegmin warto skonsultowa? si? z lekarzem lub farmaceut? je?li u
pacjenta:
•  wyst?puje choroba wrzodowa ?o??dka lub dwunastnicy;
 •  stwierdzono ci??kie zaburzenia czynno?ci w?troby lub nerek;
 •  odruch kaszlowy jest os?abiony lub wyst?puj? zaburzenia oczyszczania rz?skowego oskrzeli (istnieje
wówczas ryzyko zalegania wydzieliny w drogach oddechowych);
 •  wyst?puje astma oskrzelowa (Deflegmin mo?e wówczas na pocz?tku leczenia nasila? kaszel).

 Zg?aszano przypadki ci??kich reakcji skórnych zwi?zanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Je?li
wyst?pi wysypka na ciele b?d? b?onach ?luzowych nale?y przerwa? za?ywanie leku Deflegmin i natychmiast
skontaktowa? si? z lekarzem.

Produkt zawiera sorbitol. Nie stosowa? u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? fruktozy.
Produkt mo?e mie? lekkie dzia?anie przeczyszczaj?ce.

Deflegmin a inne leki
 Zawsze nale?y poinformowa? lekarza lub farmaceut? o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje przyjmowa?.

Nie nale?y stosowa? ambroksolu jednocze?nie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodein?), poniewa? mog?
one hamowa? odruch kaszlowy i utrudnia? odkrztuszanie up?ynnionego ?luzu z drzewa oskrzelowego.

Jednoczesne stosowanie ambroksolu z antybiotykami (amoksycylin?, cefuroksymem, erytromycyn?,
doksycyklin?) powoduje zwi?kszenie st??enia antybiotyków w mi??szu p?ucnym.

Nie wykazano istotnych klinicznie niepo??danych interakcji ambroksolu z innymi lekami.

Deflegmin w ci??y, podczas karmienia piersi? oraz wp?yw na p?odno??

Ci??a: Nie zaleca si? stosowania leku Deflegmin w ci??y, szczególnie w pierwszym trymestrze.
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Karmienie piersi?: Nie zaleca si? stosowania leku Deflegmin w okresie karmienia piersi?. Ambroksolu
chlorowodorek przenika do mleka matki.

Wp?yw na p?odno??: Badania na zwierz?tach nie wykaza?y szkodliwego wp?ywu ambroksolu na p?odno??.
Nie sprawdzano wp?ywu leku na p?odno?? u ludzi.

Zawsze je?li kobieta jest w ci??y, karmi piersi?, przypuszcza, ?e mo?e by? w ci??y lub planuje mie? dziecko
powinna poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem produktu leczniczego Deflegmin.

Zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn
 Nie ma dowodów na wp?yw leku Deflegmin na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn. Nie
przeprowadzono bada? nad wp?ywem preparatu na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn.

Mo?liwe dzia?ania niepo??dane:
 Jak ka?dy lek, Deflegmin równie? mo?e powodowa? dzia?ania niepo??dane, chocia? nie u ka?dego one
wyst?pi?.

Je?eli u pacjenta wyst?pi jedno z poni?szych dzia?a? niepo??danych, nale?y przerwa? stosowanie leku
Deflegmin i niezw?ocznie skontaktowa? si? z lekarzem:
 •  reakcje anafilaktyczne, w tym wstrz?s anafilaktyczny, obrz?k naczynioruchowy (szybko post?puj?cy obrz?k
skóry, tkanki podskórnej, b?ony ?luzowej lub tkanki pod?luzówkowej) i ?wi?d,
•  ci??kie dzia?ania niepo??dane dotycz?ce skóry (w tym rumie? wielopostaciowy, zespó? Stevensa-
Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica).

Ponadto, mog? wyst?pi? nast?puj?ce dzia?ania niepo??dane:
Cz?sto wyst?puj?ce dzia?ania niepo??dane: nudno?ci, zaburzenia smaku (np. zmieniony smak).

Niezbyt cz?sto wyst?puj?ce dzia?ania niepo??dane: wymioty, biegunka, niestrawno??, ból brzucha, sucho??
b?ony ?luzowej jamy ustnej.

Rzadko wyst?puj?ce dzia?ania niepo??dane: reakcje nadwra?liwo?ci, wysypka, pokrzywka.

Dzia?ania niepo??dane o cz?sto?ci nieznanej: ?wi?d, inne reakcje alergiczne niewymienione powy?ej, uczucie
sucho?ci w drogach oddechowych, wodnisty wyciek z nosa, zgaga, uczucie sucho?ci w jamie ustnej, ?linotok,
zaburzenia w oddawaniu moczu, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrz?s anafilaktyczny, obrz?k
naczynioruchowy i ?wi?d, sucho?? w gardle, ci??kie dzia?ania niepo??dane dotycz?ce skóry (w tym rumie?
wielopostaciowy, zespó? Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica).

Przedawkowanie:
 Nie opisano dotychczas szczególnych objawów przedawkowania ambroksolu u ludzi. Objawy zg?aszane po
przypadkowym przedawkowaniu i (lub) niew?a?ciwym zastosowaniu ambroksolu odpowiada?y znanym
dzia?aniom niepo??danym wyst?puj?cym po podaniu produktu Deflegmin w zalecanych dawkach. Mo?e by?
konieczne zastosowanie leczenia objawowego.

Przechowywanie:
 •  Produkt leczniczy Deflegmin nale?y przechowywa? w temperaturze poni?ej 25°C w oryginalnym
opakowaniu, chroni?c go od ?wiat?a.
 •  Nie stosowa? tego leku po up?ywie terminu wa?no?ci zamieszczonego na opakowaniu po ‘Termin
wa?no?ci’. Termin wa?no?ci oznacza ostatni dzie? podanego miesi?ca.
 •  Okres wa?no?ci wynosi 2 lata.
•  Lek nale?y przechowywa? w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci.
 •  Leków nie nale?y wyrzuca? do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Nale?y zapyta?
farmaceut?, jak usun?? leki, których si? ju? nie u?ywa. Takie post?powanie pomo?e chroni? ?rodowisko.

Podmiot odpowiedzialny:
 Bausch Health Ireland Limited
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3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia

Informacji o produkcie udziela:
 Bausch Health Poland sp. z o. o.
ul. Przemys?owa 2
35-959 Rzeszów

Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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