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Flegamina 4mg/5ml, syrop, smak malinowy, 200ml
 

cena: 18,80 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml (butelka)

Postać syrop

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

 

Syrop Flegamina o smaku malinowym zawiera bromoheksyny chlorowodorek, który dzia?a wykrztu?nie,
up?ynnia wydzielin? z dróg oddechowych. Lek u?atwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

Wskazania
Ostre i przewlek?e choroby dróg oddechowych przebiegaj?ce z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania ?luzu.

Dawkowanie   
 Lek nale?y stosowa? doustnie.
Je?li lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najcz??ciej stosuje si?:
• Dzieci w wieku od 7 do 12 lat: 5 ml (1 ?y?ka miarowa syropu) 3 razy na dob?.
• Doro?li i dzieci w wieku powy?ej 12 lat: 10 ml (2 ?y?ki miarowe syropu) 3 razy na dob?.

Lek nale?y za?ywa? w równych odst?pach czasu, co 8 godzin, po posi?ku.
W przypadku wra?enia, ?e dzia?anie leku jest za mocne lub za s?abe, nale?y zwróci? si? do lekarza.

Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej dawki w ci?gu dnia.

Sk?ad
 substancja czynna: bromoheksyny chlorowodorek. 5 ml syropu zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku.
Pozosta?e sk?adniki to:  kwas cytrynowy jednowodny, glukoz? jednowodn?, glicerol, propylu
parahydroksybenzoesan, koszenil?, aromat malinowy, etanol 96%, wod? oczyszczon?.
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1 ?y?eczka (5 ml) syropu zawiera 0,17 g 96% etanolu.
1 ?y?eczka (5 ml) syropu zawiera 1,75 g glukozy.

Przeciwwskazania
 • Nadwra?liwo?? na bromoheksyn? lub któr?kolwiek substancj? pomocnicz?.;
• U dzieci poni?ej 7 lat, gdy? lek zawiera alkohol.

 Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci
• Podczas leczenia nale?y du?o pi?. Odpowiednie nawodnienie organizmu wspomaga rozrzedzanie wydzieliny
oskrzelowej i u?atwia odkrztuszanie.
• Lek nale?y stosowa? ostro?nie w czynnej chorobie wrzodowej ?o??dka i dwunastnicy, gdy? mo?e nasila? jej
objawy.
• Nale?y równie? zachowa? ostro?no?? w przypadku ci??kich zaburze? czynno?ci w?troby lub nerek.
• Nale?y zachowa? ostro?no?? odno?nie stosowania leku Flegamina z atropin? i innymi tzw. lekami
cholinolitycznymi, które powoduj? sucho?? b?on ?luzowych.
• Nie nale?y stosowa? leku jednocze?nie z lekami przeciwkaszlowymi zawieraj?cymi kodein? lub jej
pochodne, gdy? mog? one os?abi? odruch kaszlu i powodowa? zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.
• Lek mo?e nasila? dzia?anie dra?ni?ce na b?on? ?luzow? przewodu pokarmowego salicylanów i innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
• Jednoczesne stosowanie leku z antybiotykami (oksytetracyklin?, erytromycyn?, ampicylin?, amoksycyklin?,
doksycyklin?) zwi?ksza ich st??enie w mi??szu p?ucnym.
• Nale?y poinformowa? lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane s?
bez recepty.
• W przypadku ci??y przed zastosowaniem leku nale?y poradzi? si? lekarza. Nie zaleca si? stosowania leku w
pierwszym trymestrze ci??y. W pozosta?ym okresie ci??y lek mo?e by? stosowany wy??cznie w przypadku,
gdy w opinii lekarza korzy?? dla matki przewa?a nad potencjalnym zagro?eniem dla p?odu.
• Nale?y zachowa? ostro?no??, gdy? mog? wyst?pi? zawroty g?owy lub senno??.

Uwagi
 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.
 Lek nale?y przechowywa? w miejscu niedost?pnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywa? w temperaturze poni?ej 25°C. Chroni? od ?wiat?a.
Okres wa?no?ci po pierwszym otwarciu: 28 dni.
Nie nale?y stosowa? leku Flegamina o smaku mi?towym po up?ywie terminu wa?no?ci zamieszczonego na
opakowaniu.

Producent
 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
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