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Flegamina Classic syrop bez cukru o smaku miętowym 200
ml
 

Cena: 19,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Syropy

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Bromhexinum

Opis produktu
 

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: glicerol, propylu parahydroksybenzoesan, etanol
96 %, sorbitol 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
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5 ml = jedna łyżka miarowa

Dalsze informacje - patrz ulotka

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 28 dni.

Przeciwwskazania
Nie stosować u dzieci poniżej 7 lat ze względu na zawartość alkoholu.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Producent
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
200

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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