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Flavamed 60 mg x 10 tabl musujących
 

Cena: 16,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Flavamed w postaci tabletek musujących to produkt działający sekretolitycznie i mukokinetycznie. Jego składnikiem czynnym jest
ambroksol. Lek przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży w wieku od 12 lat.

Na co pomaga Flavamed? Wskazaniem do stosowania leku jest występowanie schorzeń dróg oddechowych (ostrych i przewlekłych),
którym towarzyszy utrudnione odkrztuszanie zalegającej w drogach oddechowych gęstej wydzieliny. Lek można wykorzystać między
innymi przy mukowiscydozie, astmie oskrzelowej, a także przy zapaleniu krtani bądź zatok obocznych nosa. Może być też pomocny przy
rozstrzeniu oskrzeli, a oprócz tego przy zaostrzeniu przewlekłego stanu zapalnego oskrzeli. Składnikiem czynnym leku jest ambroksol,
który pobudza wytwarzanie wydzieliny w drogach oddechowych, jednocześnie redukując jej lepkość. Dodatkowo substancja czynna leku
przyczynia się do zwiększenia aktywności rzęsek nabłonka oddechowego, co sprzyja prawidłowemu transportowi śluzu w drogach
oddechowych.

W opakowaniu znajduje się 10 tabletek musujących Flavamed. W skład każdej z nich wchodzi 60 mg chlorowodorku ambroksolu, a
także składniki pomocnicze. Dawkowanie leku Flavamed opisano w dołączonej do opakowania ulotce i należy stosować się do
zawartych w niej zaleceń, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Najczęściej zaleca się, aby przez pierwsze 2–3 dni leczenia stosować ½
tabletki musującej 3 razy na dobę (czyli 30 mg chlorowodorku ambroksolu 3 razy na dobę), a następnie należy zmniejszyć dawkę leku do
½ tabletki musującej przyjmowanej z częstotliwością 2 razy na dobę (czyli 30 mg chlorowodorku ambroksolu 2 razy na dobę). Nie
powinno się przekraczać zalecanych dawek leku. By przyjąć lek Flavamed, należy rozpuścić odpowiednią dawkę produktu w szklance
wody. Tabletki musujące Flavamed przyjmuje się po posiłku i nie powinno się ich stosować dłużej niż 4–5 dni, chyba że lekarz zaleci
inaczej. Jeśli po 4–5 dniach stosowania leku pacjent nie zauważy poprawy lub jego objawy nasilą się, powinien skonsultować się z
lekarzem.

Lek Flavamed może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane. Niezbyt często lek przyczynia się do wystąpienia
gorączki oraz reakcji nadwrażliwości takich jak świąd, wysypka, obrzęk twarzy czy zaburzenia oddychania. Dodatkowo występujące
niezbyt często skutki uboczne Flavamed obejmują nudności i bóle żołądka, a także wymioty. Bardzo rzadko natomiast lek wywołuje
ciężkie reakcje alergiczne i skórne. Przeciwwskazaniem do stosowania tabletek musujących Flavamed jest nadwrażliwość na

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/flavamed-60-mg-x-10-tabl-musujacych.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

ambroksolu chlorowodorek lub składniki pomocnicze leku. Produkt nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Leku nie
powinno się łączyć z produktami o działaniu hamującym kaszel (leki przeciwkaszlowe). Pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące
piersią powinny skonsultować chęć stosowania leku z lekarzem, jednak raczej nie zaleca im się stosowania produktu – chyba że na
wyraźne wskazanie lekarza.

Wskazania i działanie

Wspomagająco w ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych, przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania gęstej
wydzieliny (zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, rozstrzenia oskrzeli o różnej etiologii, mukowiscydoza, rozedma płuc,
astma oskrzelowa, zapalenie krtani, zapalenie zatok obocznych nosa, okres przed- i pooperacyjny, zwłaszcza u osób w
podeszłym wieku, po zabiegach diagnostycznych na drzewie oskrzelowym).

Lek wykazujący działanie sekretolityczne i mukokinetyczne. Ambroksol jest czynnym metabolitem bromoheksyny. Wykazuje działanie
sekretolityczne i mukokinetyczne. Pobudza wydzielanie surfaktantu w pęcherzykach płucnych oraz zmniejsza jego lepkość. Zwiększa
aktywność rzęsek nabłonka oddechowego i wydzielanie surowiczej wydzieliny oskrzelowej przez co ułatwia transport śluzu w drogach
oddechowych. Po podaniu doustnym szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi osiąga
po około 1-3 h. T0,5 wynosi 7-12 h. W 80-90% wiąże się z białkami osocza. Metabolizowany jest w wątrobie. Wydalany w 85-90% z
moczem w postaci metabolitów związanych z kwasem glukuronowym, pozostałe 10% wydalane jest z kałem. U osób z ciężkimi
zaburzeniami czynności nerek wydalanie ambroksolu i jego metabolitów ulega istotnemu wydłużeniu. Ambroksol przenika przez barierę
łożyska i do mleka matki, a także do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Skład
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Tabletek nie podawać dzieciom poniżej 12 r.ż.

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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