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Maxipulmon 3 mg/ml syrop 120 ml
 

Cena: 14,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Butamiratum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest butamiratu cytrynian.
1 ml syropu zawiera 3 mg butamiratu cytrynianu.

Pozostałe składniki to: sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420), sukraloza (E 955), sodu chlorek, kwas benzoesowy (E 210),
glicerol (E 422), sodu wodorotlenek, aromat malinowy AR 0320 (Himbeere fl. (mieszanina substancji aromatycznych i
rozpuszczalnika), 3-cis-hexenol, glikol 1,2-propylenowy, wanilina), aromat waniliowy AR 0345(dwuacetyl, etylu maślan, wanilina,
glikol 1,2- propylenowy, woda), woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Maxipulmon to lek w postaci syropu do stosowania w kaszlu suchym różnego pochodzenia. Butamiratu cytrynian działa
przeciwkaszlowo, a także wykazuje nieswoiste działanie przeciwcholinergiczne i rozszerzające oskrzela, co ułatwia oddychanie. Nie
wywołuje przyzwyczajenia ani uzależnienia. Maxipulmon można stosować u dzieci już powyżej 3-ego roku życia.

Przeciwwskazania
Kiedy nie przyjmować leku Maxipulmon:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
w pierwszym trymestrze ciąż

Dawkowanie
Zalecana dawka

dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę
dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 3 razy na dobę
młodzież w wieku powyżej 12 lat: 7,5 ml syropu 3 razy na dobę
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dorośli: 7,5 ml syropu 4 razy na dobę

Działania niepożądane
Podczas stosowania leku Maxipulmon mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10000): senność; nudności; biegunka; pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze)

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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