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

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

 

 

Flegamina x 40 tabl
 

Cena: 19,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 tabl

Postać Tabletki

Producent PLIVA KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Bromhexinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Flegamina Classic w postaci tabletek z bromoheksyny chlorowodorkiem to produkt, który przeznaczony jest do stosowania na
kaszel mokry. Ma działanie wykrztuśne i rozrzedzające zalegającą w drogach oddechowych wydzielinę, dzięki czemu ułatwia
pozbywanie się jej z organizmu. Produkt może być stosowany już u dzieci w wieku od 3 lat, w tym u najmłodszych w wieku 3-6 lat pod
warunkiem umiejętności połknięcia tabletki (w przeciwnym razie w tej grupie wiekowej należy podać syrop). Na co jest Flegamina
Classic? Wskazaniem do stosowania leku są choroby dróg oddechowych (ostre oraz przewlekłe), którym towarzyszą zaburzenia
odkrztuszania i usuwania z dróg oddechowych zalegającego śluzu. Substancja czynna leku działa poprzez rozrzedzanie śluzu
zalegającego w drogach oddechowych, a także ma właściwości wykrztuśne, przez co wspiera jego odkrztuszanie.

W opakowaniu znajduje się 40 tabletek Flegamina Classic. W skład 1 tabletki wchodzi 8 mg bromoheksyny chlorowodorku i składniki
pomocnicze. Przed zastosowaniem leku Flegamina Classic w postaci tabletek należy wnikliwie zapoznać się z dołączoną do niego
ulotką. Zalecane dawkowanie Flegamina Classic powinno być przestrzegane. Tabletki należy połykać po posiłku i nie zaleca się ich
połykania bezpośrednio przed snem. Dzieciom w wieku 3-6 lat (jeśli potrafią połknąć tabletkę) zaleca się podawanie ½ tabletki 2 razy na
dobę. Dzieci w wieku 6-12 lat mogą przyjmować ½ tabletki Flegamina Classic 3 razy na dobę, a młodzież powyżej 12 lat i dorośli 1
tabletkę Flegamina Classic 3 razy na dobę. Lek zazwyczaj należy przyjmować 7-10 dni, a jeśli okaże się, że czas ten jest
niewystarczający, by objawy ustąpiły lub te się wręcz nasilą, należy zasięgnąć porady lekarza.

Działania niepożądane Flegamina Classic mogą wystąpić u części pacjentów, jednak nie występują u każdego. Niezbyt często lek
powoduje biegunkę, nudności i wymioty, a także przyczynia się do dolegliwości bólowych w górnym rejonie brzucha. Rzadko natomiast
lek powoduje pokrzywkę lub wysypkę, a poza tym reakcje nadwrażliwości. Są również działania niepożądane Flegamina Classic o
nieznanej częstości występowania. Zaliczyć można do nich między innymi niestrawność, senność, a dodatkowo bóle i zawroty głowy.

Przeciwwskazania Flegamina Classic obejmują nadwrażliwość na bromoheksyny chlorowodorek lub którąkolwiek z pomocniczych
substancji, które znajdują się w recepturze leku. Produkt nie powinien być stosowany przez pacjentów z nietolerancją niektórych cukrów.
Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat, a jego zastosowanie u dzieci w wieku 3-6 lat warunkowane jest umiejętnością
połknięcia tabletki (jeśli dziecko nie jest w stanie połknąć tabletki, należy podać mu odpowiednik produktu w syropie). Lek nie powinien
być łączony z produktami działającymi przeciwkaszlowo i należy ostrożnie łączyć go z niektórymi antybiotykami, NLPZ, salicylanami i
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lekami cholinolitycznymi. W pierwszym trymestrze ciąży i w czasie karmienia piersią stosowanie leku jest przeciwwskazane, a w drugim
i trzecim trymestrze ciąży dopuszcza się stosowanie tabletek tylko na wyraźne wskazanie lekarza.

Skład

Substancją czynną leku jest: bromoheksyny chlorowodorek
Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian.

Wskazania i działanie

Lek FLEGAMINA zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który jest lekiem wykrztuśnym, upłynniającym
wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.
Wskazaniem do stosowania leku FLEGAMINA są ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami
odkrztuszania i usuwania śluzu.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku FLEGAMINA:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku.
jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów

Dawkowanie
Zwykle lek stosuje się następująco:
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: ½ tabletki 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: ½ tabletki 2 razy na dobę
Nie jest wskazane stosowanie leku FLEGAMINA w postaci tabletek u dzieci w wieku 3 do 6 lat, które nie są w stanie połknąć tabletki; u
tych pacjentów zaleca się stosowanie leku w postaci syropu FLEGAMINA JUNIOR o smaku truskawkowym.
Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek FLEGAMINA może powodować działania niepożądane.
Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zmniejszenie ciśnienia
krwi, senność, bóle i zawroty głowy oraz przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w surowicy
krwi. Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne, głównie wysypki skórne, świąd oraz ciężkie reakcje alergiczne, jak reakcje
anafilaktyczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła mogący
utrudniać oddychanie).

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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