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Flavamed max roztwór doustny 30 mg/5 ml 100 ml
 

Cena: 17,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

Składniki
Substancją czynną jest ambroksolu chlorowodorek.
1 ml roztworu doustnego zawiera 6 mg ambroksolu chlorowodorku.
5 ml roztworu doustnego zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku.
Ponadto lek zawiera: sorbitol ciekły, niekrystalizujący 70%, kwas benzoesowy, glicerol (85%), hydroksyetylocelulozę, aromat malinowy,
wodę oczyszczoną.

Masa netto
Objętość netto: 100 ml.

Charakterystyka
Lek Flavamed jest stosowany w leczeniu mokrego kaszlu związanego z chorobami płuc i oskrzeli. Ambroksol, pochodna benzylaminy,
jest metabolitem bromoheksyny. Dzięki niemu gęsty śluz staje się bardziej wodnisty i łatwiej go można odkrztusić. Po podaniu
doustnym działanie leku rozpoczyna się średnio po 30 minutach i utrzymuje się przez 6 – 12 godzin, w zależności od wielkości
pojedynczej dawki.

Przeciwwskazania
Nie stosować produktu Flavamed max w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
1 łyżka miarowa, tzn. 5 ml produktu Flavamed max 3 razy na dobę (co odpowiada 90 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę) przez
pierwsze 2 do 3 dni, a następnie 1 łyżka miarowa, tzn. 5 ml produktu Flavamed max dwa razy na dobę (co odpowiada 60 mg
chlorowodorku ambroksolu na dobę).
Dotychczas nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Flavamed max u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin, Niemcy

Skład
Składniki
Substancją czynną jest ambroksolu chlorowodorek.
1 ml roztworu doustnego zawiera 6 mg ambroksolu chlorowodorku.
5 ml roztworu doustnego zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku.
Ponadto lek zawiera: sorbitol ciekły, niekrystalizujący 70%, kwas benzoesowy, glicerol (85%), hydroksyetylocelulozę, aromat malinowy,
wodę oczyszczoną.

Masa netto
Objętość netto: 100 ml.

Wskazania i działanie
Lek Flavamed jest stosowany w leczeniu mokrego kaszlu związanego z chorobami płuc i oskrzeli. Ambroksol, pochodna benzylaminy,
jest metabolitem bromoheksyny. Dzięki niemu gęsty śluz staje się bardziej wodnisty i łatwiej go można odkrztusić. Po podaniu
doustnym działanie leku rozpoczyna się średnio po 30 minutach i utrzymuje się przez 6 – 12 godzin, w zależności od wielkości
pojedynczej dawki.

Przeciwwskazania
Nie stosować produktu Flavamed max w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
1 łyżka miarowa, tzn. 5 ml produktu Flavamed max 3 razy na dobę (co odpowiada 90 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę) przez
pierwsze 2 do 3 dni, a następnie 1 łyżka miarowa, tzn. 5 ml produktu Flavamed max dwa razy na dobę (co odpowiada 60 mg
chlorowodorku ambroksolu na dobę).
Dotychczas nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Flavamed max u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin, Niemcy

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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