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Deflegmin 75 mg x 10 kaps o przedłużonym uwalnianiu
 

Cena: 20,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent PHARMASWISS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Substancją czynną preparatu jest ambroksol. Ambroksol zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, zmniejsza jego lepkość i
poprawia czynność rzęsek nabłonka oddechowego, a w ten sposób rozrzedza zalęgającą wydzielinę i poprawia jej transport. W ten
sposób wspomaga oczyszczanie dróg oddechowych, ułatwia odkrztuszanie, nie zaburza naturalnego odruchu kaszlowego.
Wskazania:
Preparat jest wskazany w ostrych i przewlekłych chorobach płuc i oskrzeli przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej
wydzieliny zalęgającej w drogach oddechowych.

Skład
Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek.
Inne składniki leku to: sacharoza, skrobia kukurydziana, szelak, powidon, talk
skład otoczki: erytrozyna (E127), tytanu dwutlenek (E171), indygotyna (E132), żelatyna

Dawkowanie
Preparat ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Przyjmować po posiłkach, rano
lub wieczorem, popijając niewielką ilością płynu. Preparatu nie należy stosować bezpośrednio przed snem. Nie przekraczaj zaleconych
dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek
wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli: 1 kapsułka 1 raz na dobę (rano lub wieczorem, ale nie bezpośrednio przed snem).
Preparatu w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu nie należy stosować u dzieci.
Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób w podeszłym wieku.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu w I trymestrze ciąży ani w okresie
karmienia piersią.
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Działania niepożądane
ak każdy lek, również Deflegmin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących
ten preparat.
Mogą wystąpić: ból brzucha, nudności, zgaga, biegunka, uczucie suchości w ustach i w drogach oddechowych, ślinotok, wodnisty wyciek
z nosa, zaburzenia w oddawaniu moczu, reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd) i reakcje anafilaktyczne (bardzo rzadkie,
ciężkie reakcje mogące stanowić zagrożenie życia, obejmujące obrzęk gardła, krtani, skurcz oskrzeli, niedociśnienie tętnicze, wstrząs).
Sporadycznie możliwe wystąpienie ciężkich zmian skórnych: zespołu Stevensa i Johnsona oraz martwicy toksycznej rozpływnej.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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