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Flegamina Classic syrop o smaku miętowym 120 ml
 

Cena: 14,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 g

Postać Syropy

Producent PLIVA KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Bromhexinum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek
5 ml syropu zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku

Pozostałe składniki to: glukoza jednowodna, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), etanol 96%, lewomentol, substancja
poprawiająca smak i zapach eukaliptusowo-miętowo płynna, błękit patentowy (E 131), kurkuma, kwas solny, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Syrop Flegamina Classic o smaku miętowym zawiera substancję czynną chlorowodorek bromoheksyny, który działa wykrztuśnie,
upłynniając wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ten ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.
Wskazania do stosowania:
ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Flegamina Classic o smaku miętowym:

w przypadku uczulenia na bromoheksynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku;
u dzieci poniżej 7 lat, gdyż lek zawiera alkohol.

Dawkowanie
Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:

dzieci od 7 do 10 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka od herbaty) 3 razy na dobę.
dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 10 ml syropu (2 łyżeczki od herbaty) 3 razy na dobę.

Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, co 8 godzin, po posiłku.
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Działania niepożądane
Jak każdy lek, Flegamina Classic o smaku miętowym może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić:

rzadko (może dotyczyć 1 na 1000 pacjentów): reakcje nadwrażliwości, wysypka;
niezbyt często (może dotyczyć 1 na 100 pacjentów): ból nadbrzusza, nudności, wymioty, biegunka;
częstość nieznana (częstość występowania nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych): reakcje anafilaktyczne,
wstrząs anafilaktyczny, bóle głowy, zawroty głowy, senność, obniżenie ciśnienia krwi, skurcz oskrzeli, niestrawność, obrzęk
naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

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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