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Flegamina Fast Junior 4 mg x 20 tabl
 

Cena: 21,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Bromhexinum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek.
 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 4 mg chlorowodorku bromoheksyny.

Pozostałe składniki to: Mannitol, Krospowidon (typ B), Sukraloza, Krzemionka koloidalna bezwodna, Magnezu stearynian, Aromat
truskawkowy S-144940 o składzie: Naturalne substancje aromatyzujące, preparaty aromatyzujące, Maltodekstryna
kukurydziana, Skrobia modyfikowana kukurydziana woskowata.

Wskazania i działanie

Lek Flegamina Fast Junior zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który działa wykrztuśnie, upłynniając
wydzielinę z dróg oddechowych. Ułatwia to rzęskom (drobnym włoskom wyścielającym drogi oddechowe) transport wydzieliny
oskrzelowej i usuwanie jej z płuc.
Bromoheksyna ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.
Lek stosuje się w ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i
usuwania śluzu u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej dwóch lat.
Jeśli po upływie 5 dni stosowania u osób dorosłych lub po upływie 3 dni stosowania u młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat nie
nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Flegamina Fast Junior

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku
u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
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Dawkowanie
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku
2 tabletki 3 razy na dobę.
Na początku leczenia może być konieczne zwiększenie dawki do 48 mg (dawka maksymalna)
(4 tabletki 3 razy na dobę, co odpowiada 48 mg bromoheksyny).
Dzieci i młodzież
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2 tabletki 3 razy na dobę, maksymalnie do 12 tabletek na dobę (co odpowiada 48 mg bromoheksyny).
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 tabletka 3 razy na dobę, maksymalnie do 4 tabletek na dobę (co odpowiada 16 mg bromoheksyny).
Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: pół tabletki 3 razy na dobę, maksymalnie do 2 tabletek na dobę (co odpowiada 8 mg bromoheksyny).
Sposób podawania
Podanie doustne.
Tabletek Flegamina Fast Junior nie należy dotykać mokrymi dłońmi, ponieważ mogą się rozpaść.
Tabletkę Flegamina Fast Junior ulegającą rozpadowi w jamie ustnej, należy umieścić w jamie ustnej, gdzie w ciągu około 30 sekund
rozproszy się w ślinie i może być łatwo połknięta. Należy zachować ostrożność podając lek małym dzieciom ze względu na ryzyko
zadławienia. Bezpośrednio przed podaniem leku, tabletkę można rozpuści na łyżce w niewielkiej ilości wody pitnej. Dawkę należy przyjąć
natychmiast po otwarciu blistra.
Tabletkę można podzielić na równe dawki.
Pozostałą połówkę tabletki należy umieścić w otwartym blistrze i zużyć nie później niż w kolejnym dniu.
Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 5 dniach stosowania u
osób dorosłych lub po 3 dniach u młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat, należy skontaktować się z lekarzem.
Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.
Leku nie należy podawać bezpośrednio przed snem

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli wystąpią:

ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica
naskórka i ostra uogólniona krostkowica)
reakcje alergiczne (w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, co może powodować trudności w oddychaniu lub
połykaniu).

Mogą wystąpić poniżej opisane działania niepożądane.
Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób):

ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty, biegunka

Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

wysypka skórna, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

niestrawność, nadmierne pocenie się, ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół
Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica), reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs
anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, świąd, obniżenie ciśnienia krwi, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, ból
głowy, zawroty głowy, senność, skurcz oskrzeli.

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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