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Flegamina Junior Classic syrop o smaku truskawkowym 120
ml
 

Cena: 12,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent PLIVA KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Bromhexinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Flegamina Junior Classic w postaci syropu o smaku truskawkowym jest produktem z bromoheksyny chlorowodorkiem, który
wykazuje działanie wykrztuśne i upłynniające zalegającą w drogach oddechowych wydzielinę. Produkt można podawać na kaszel mokry
już dzieciom, które ukończyły 2 lata. Na co jest Flegamina Junior Classic? Wskazaniem do stosowania syropu są choroby dróg
oddechowych (ostre i przewlekłe), którym towarzyszą zaburzenia odkrztuszania śluzu i jego usuwania z organizmu. Funkcją Flegamina
Junior Classic jest rozrzedzanie wydzieliny i poprawa czynności nabłonka rzęskowego dróg oddechowych. W konsekwencji lek działa
poprzez ułatwianie odkrztuszania zalegającej wydzieliny i tym samym ułatwianie oczyszczania oskrzeli.

W opakowaniu znajduje się 120 ml syropu Flegamina Junior Classic. W skład 5 ml produktu wchodzą 2 mg bromoheksyny oraz
składniki pomocnicze. Do składników pomocniczych leku zaliczyć można kwas cytrynowy jednowodny, glukozę jednowodną oraz
metyloparahydroksybenzoesan, a także aromat truskawkowy i koszenilę w postaci 7,5% roztworu barwnika oraz wodę oczyszczoną.
Przed zastosowaniem leku należy wnikliwie zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie ze znajdującymi się w niej
wytycznymi, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Zalecane dawkowanie leku zależne jest od wieku pacjenta. Dzieciom w wieku 2-6 lat należy
podawać 10 ml syropu 2 razy dziennie, a dzieciom w wieku 6-12 lat 10 ml syropu 3 razy na dobę. Młodzież powyżej 12 lat i dorośli mogą
przyjmować 20 ml syropu 3 razy na dobę. Syrop najlepiej przyjmować po posiłku, przy czym nie powinien być stosowany bezpośrednio
przed snem.

Syrop Flegamina Junior Classic może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego.
Niezbyt często przyczynia się do dolegliwości bólowych w górnej części brzucha, a poza tym prowadzi do biegunki, nudności i
wymiotów. Rzadko natomiast lek wywołuje reakcje nadwrażliwości, pokrzywkę lub wysypkę. Możliwe są też skutki uboczne Flegamina
Junior Classic o częstości nieznanej. To między innymi bóle i zawroty głowy, a także senność, niestrawność czy skurcz oskrzeli. Oprócz
tego możliwe jest nadmierne pocenie się, spadek ciśnienia krwi i wzrost aktywności enzymów wątrobowych, a dodatkowo ciężkie
reakcje skórne i reakcje anafilaktyczne.
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Nie każdy pacjent powinien stosować syrop Flegamina Junior Classic. Przeciwwskazania obejmują uczulenie na bromoheksyny
chlorowodorek lub składniki pomocnicze syropu. Produkt nie powinien być też podawany dzieciom w wieku poniżej 2 lat. Syropu nie
powinno się łączyć z lekami przeciwkaszlowymi i należy ostrożnie łączyć go z niektórymi antybiotykami (ampicylina, doksycyklina,
erytromycyna, amoksycylina) i lekami cholinolitycznymi, salicylanami oraz niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Nie zaleca się
stosowania syropu w 3 pierwszych miesiącach ciąży, a w pozostałych miesiącach jest to dopuszczalne wyłącznie na wyraźne
wskazanie lekarza. Lek nie powinien być stosowany przez pacjentki w okresie laktacji.

Skład

5 ml (1 łyżka miarowa) syropu zawiera 2 mg bromoheksyny chlorowodorku (Bromhexini hydrochloridum).
Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, glukoza, metylu parahydroksybenzoesan, aromat truskawkowy, koszenila
w postaci 7,5% roztworu barwnika, woda oczyszczona

Wskazania i działanie
Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Stosowanie u dzieci poniżej dwóch lat, ze względu na zawartość bromoheksyny.

Dawkowanie
Od 2 do 6 lat: 10 ml 2 razy na dobę
Od 6 do 12 lat: 10 ml 3 razy na dobę
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 20 ml 3 razy na dobę

Działania niepożądane
W związku ze stosowaniem bromoheksyny, sporadycznie mogą wystąpić działania niepożądane żołądkowo-jelitowe, jak również
przemijające podwyższenie wartości aminotransferaz w surowicy. Do innych zgłaszanych działań niepożądanych należą ból głowy,
zawroty głowy, pocenie się, wysypki skórne. Inhalacje bromoheksyna wywoływały sporadycznie skurcz oskrzeli u podatnych pacjentów.

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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