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Deflegmin 30 mg x 20 tabl
 

Cena: 16,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent PHARMASWISS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 1 tabletka zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu.

Wskazania i działanie

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania gęstej, nadmiernie lepkiej wydzieliny
oskrzelowej, np. przewlekłe zapalenie oskrzeli i jego zaostrzenia, astmatyczne zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, rozstrzenia
oskrzeli, zapalenie krtani, zapalenie zatok obocznych nosa, w okresie przed- i pooperacyjnym w celu uniknięcia powikłań ze
strony układu oddechowego (zwłaszcza u chorych w podeszłym wieku).

Ambroksol to metabolit bromheksydyny o działaniu mukolitycznym. Upłynnia wydzielinę oskrzelową i zmniejsza lepkość śluzu
prawdopodobnie na drodze depolimeryzacji makrocząsteczek kwaśnych mukopolisacharydów. Dzięki temu ułatwia odkrztuszanie,
zwiększa drożność oskrzeli, łagodzi kaszel. Zwiększa także częstość ruchów rzęsek i przyśpiesza transport śluzowo - rzęskowy.
Pobudza wytwarzanie substancji powierzchniowo czynnej (surfaktantu) przez pneumocyty typu II i komórki Clara. Surfaktant ułatwia
oddzielanie pasm lepkiego śluzu od ściany oskrzeli i ich transport na całej długości drzewa oskrzelowego, a zwłaszcza w drobnych
pozbawionych rzęsek oskrzelach. Surfaktant pobudza także aktywność fagocytarną makrofagów, chroniąc nabłonek dróg oddechowych
przed chorobotwórczymi bakteriami.

Dawkowanie
Dorośli: Doustnie, 3 razy dziennie po 1 tabletce. W długotrwałej terapii dawkę można zmniejszyć do 2 razy dziennie po 1 tabletce. Lek
należy przyjmować po jedzeniu, popijając niewielką ilością płynu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na ambroksol. Leku nie należy stosować przy owrzodzeniach żołądka, dwunastnicy i jelit.

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
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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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