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Flegamina Classic syrop o smaku malinowym 120 ml
 

Cena: 12,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Bromhexinum

Opis produktu
 

Wstęp
Szukasz skutecznego, polecanego przez lekarzy preparatu zwalczającego kaszel? Nieocenioną pomocą w walce z infekcją górnych
dróg oddechowych jest Flegamina Classic – lek w formie wygodnego w użyciu, łatwo przyswajalnego syropu o przyjemnym,
malinowym smaku.

Substancją czynną zapewniającą wysoką skuteczność działania syropu jest chlorowodorek bromoheksyny – lek mukolityczny o
złożonym mechanizmie działania. Organiczny związek chemiczny zwiększa ilość wydzieliny i upłynnia ją, a także ilość surfaktantu, czyli
naturalnie występującej w ludzkim organizmie substancji sprzyjającej rozprzężeniu płuc i ułatwiającej oddychanie. W 5 ml syropu
Flegamina Classic znajduje się 4 mg chlorowodorku bromoheksyny. Ponadto, lek zawiera: kwas cytrynowy jednowodny, glukozę
jednowodną, glicerol, parahydroksybenzoesan propylu, koszenilę, aromat malinowy, etanol 96%, wodę oczyszczoną. Starannie
skomponowana formuła działa wielopłaszczyznowo: rozrzedza zalegającą w górnych drogach oddechowych wydzielinę, oczyszcza
oskrzela i znacznie ułatwia odkrztuszanie. Dzięki swoim właściwościom wykrztuśnym stosowanie leku Flegamina Classic przyspiesza
leczenie stanu zapalnego i poprawia wentylację płuc. Słodki, malinowy smak podnosi komfort stosowania leku, co ma szczególnie
duże znaczenie u najmłodszych pacjentów.

W jakich sytuacjach należy stosować syrop Flegamina Classic? Lek przeznaczony jest dla osób ze zdiagnozowanymi ostrymi i
przewlekłymi chorobami dróg oddechowych, przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. Ze względu na niewielką
ilość alkoholu w składzie, Flegamina Classic nie powinna być stosowana u dzieci poniżej 7 lat. Zalecana dobowa dawka preparatu
wynosi:

● dzieci w wieku od 7 do 12 lat: 5 ml (1 łyżka miarowa syropu) 3 razy na dobę;
● dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 ml (2 łyżki miarowe syropu) 3 razy na dobę.

Wśród przeciwwskazań do stosowania leku producent wymienia nadwrażliwość na bromoheksynę lub którykolwiek z pozostałych
składników leku.
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Syrop Flegamina Classic, jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane. Podczas stosowania leku, zwłaszcza
długotrwałego lub w przypadku przekraczania zalecanej dawki, mogą wystąpić: dolegliwości układu pokarmowego (wymioty, nudności,
bóle brzucha, biegunka), spadek ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz
(enzymów wątrobowych) w surowicy krwi, wysypka skórna, świąd. W niektórych, rzadkich przypadkach obserwuje się ciężkie reakcje
alergiczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać
oddychanie).
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy przerwać kurację i skonsultować się z lekarzem. Szczególną ostrożność
powinni zachować pacjenci z chorobą wrzodową, zaburzeniami pracy wątroby i nerek. Kobiety karmiące piersią i będące w ciąży przed
zastosowaniem syropu powinny skonsultować się z lekarzem. Ze względu na składniki aktywne, lek Flegamina Classic może wchodzić
w interakcje z tropiną i innymi lekami cholinolitycznymi powodującymi suchość błon śluzowych, salicylanami i innymi niesteroidowymi
lekami przeciwzapalnymi oraz antybiotykami, przede wszystkim oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną, doksycykliną,
cefuroksymem, amoksycyliną. Lek zawiera etanol, dlatego może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po otwarciu butelki syrop
należy spożyć do 28 dni. Do leku dołączona jest ulotka zawierająca informacje na temat składu, dawkowania, przeznaczenia,
ewentualnych reakcji niepożądanych. Przed przyjęciem leku zaleca się dokładne zapoznanie z jej treścią.

Opakowanie zawiera 120 ml syropu o smaku malinowym. Producentem leku jest TEVA – największy na świecie producent leków
generycznych.

Opis
Syrop wykrztuśny dla dzieci w wieku od 7 lat i dorosłych

Bromhexini hydrochloridum 4 mg/5 ml, syrop

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

ułatwia oczyszczanie oskrzeli
ułatwia odkrztuszanie

Składniki
5 ml syropu zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: glukozę jednowodną, glicerol, propylu
parahydroksybenzoesan, etanol 96 % i inne

Stosowanie
Podanie doustne.

Dawkowanie i sposób podawania:
Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:
Wiek Dzieci w wieku od 7 do 12 lat / Dawkowanie 5 ml 3 razy na dobę
Wiek Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat / Dawkowanie 10 ml 3 razy na dobę

5 ml = jedna łyżka miarowa

Dalsze informacje - patrz ulotka

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 28 dni.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.
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Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat ze względu na zawartość alkoholu.

Producent
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
120

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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