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Deflegmin Baby krople 7,5 mg/ml 50 ml
 

Cena: 15,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Krople

Producent PHARMASWISS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Deflegmin w postaci kropli doustnych jest lekiem mukolitycznym zawierającym chlorowodorek ambroksolu. Zwiększa wydzielanie śluzu
w drogach oddechowych i poprawia jego transport, a dzięki temu ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel. Deflegmin stosuje się w ostrych
i przewlekłych chorobach płuc oraz oskrzeli przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych.

Skład

Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek
1 ml roztworu (25 kropli) zawiera 7,5 mg ambroksolu chlorowodorku

Inne składniki leku to: kwas cytrynowy jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek,
woda oczyszczona

Dawkowanie
Deflegmin należy zawsze stosować zgodnie z ulotką lub z zaleceniami lekarza. Zazwyczaj stosowana dawka leku Deflegmin w postaci
kropli doustnych:
U dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
początkowo, przez 2 do 3 dni, 4 ml (100 kropli) 3 razy na dobę, następnie dawkę należy zmniejszyć do 4 ml 2 razy na dobę;
U dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
2 ml (50 kropli) 2 do 3 razy na dobę;
U dzieci w wieku od 2 do 6 lat
1 ml (25 kropli) 3 razy na dobę;
U dzieci w wieku od 1 do 2 lat:
1 ml (25 kropli) 2 razy na dobę.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Deflegmin:
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jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek ambroksolu lub którykolwiek z pozostałych składników leku
Deflegmin,
bezpośrednio przed snem.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Deflegmin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Zaburzenia żołądka i jelit:

rzadko: zgaga, niestrawność, zaparcia,
bardzo rzadko: nudności i wymioty.

Zaburzenia układu immunologicznego:

rzadko: reakcje alergiczne (przeważnie wysypki skórne);
bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne (obrzęk twarzy, duszność, zwiększenie temperatury ciała, dreszcze)

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.
 

Galeria
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