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Deflegmin Junior syrop 15 mg/5 ml 120 ml
 

Cena: 11,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent PHARMASWISS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Lek o działaniu mukolitycznym. Zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, pobudza wytwarzanie surfaktantu
płucnego oraz czynność rzęsek nabłonka układu oddechowego. Ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Skład
5 ml syropu zawiera 15 mg chlorowodorku ambroksolu (Ambroxoli hydrochloridum).

Dawkowanie
Zastosowanie
Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegajace z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
Początkowo, przez 2-3 dni, 10 ml produktu Deflegmin 15 mg/5 ml syrop lub 5 ml produktu Deflegmin 30 mg/5 ml syrop 3 razy na dobę,
następnie te same dawki należy stosować 2 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
5 ml produktu Deflegmin 15 mg/5 ml syrop lub 2,5 ml produktu Deflegmin 30 mg/5 ml 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 6 lat:
2,5 ml produktu Deflegmin 15 mg/5 ml lub 1,25 ml produktu Deflegmin 30 mg/5 ml 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 1-2 lat:
2,5 ml syropu 15 mg/5 ml lub 1,25 ml syropu 30 mg/5 ml 2 razy na dobę.
Produkt należy przyjmować po posiłkach.
Interakcje

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Ambroksol przenika do mleka kobiecego, dlatego powinien być stosowany ostrożnie u kobiet w okresie karmienia piersią.
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Nie stosować łącznie z lekami przeciwkaszlowymi, gdyż utrudniają one odkrztuszanie upłynnionego śluzu z drzewa oskrzelowego.
Ambroksol zwiększa stężenie amoksycyliny, cefuroksymu, erytromycyny, doksycykliny w miąższu płucnym.

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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