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Flavamed 15 mg/5ml, syrop wykrztuśny, 100 ml
 

Cena: 15,21 zł

Opis słownikowy

Dawka 15 mg/5ml

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Wiek od 1 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Flavamed, lek w postaci syropu o owocowym smaku malinowym, nie zawiera cukru ani etanolu. Zalecany do stosowania u dzieci w
wieku powyżej 1 r.ż. , u młodzieży i u dorosłych.

Wskazania
Leczenie mukolityczne w ostrych i przewlekłych schorzeniach oskrzeli oraz płuc, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania i
transportu śluzu.

Działanie

Rozrzedzające wydzielinę.
Wykrztuśne.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Jeśli
lekarz nie zaleci inaczej stosować:

Dzieci w wieku od 1. do 2. lat: 2,5 ml syropu (pół miarki) 2 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 2. do 5. lat: 2,5 ml (pół miarki) syropu) 3 razy na dobę;
Dzieci w wieku od 6. do 12. lat: 5 ml (jedna miarka) syropu) 2-3 razy na dobę;
Dzieci w wieku od 12. lat i dorośli: w pierwszych 2-3 dniach leczenia 10 ml (2 miarki) syropu 2-3 razy na dobę. Leczenie
kontynuuje się podając po 10 ml (2 miarki) syropu 2 razy na dobę.
U osób dorosłych, jeżeli to konieczne, dawkę można zwiększyć do 60 mg 2 razy na dobę.

Lek należy przyjmować doustnie, po posiłku, za pomocą dołączonej miarki. Nie należy stosować leku bezpośrednio przed snem. Bez
konsultacji z lekarzem, leku nie należy stosować dłużej niż 4-5 dni.
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Skład
Jedna miarka (5 ml) syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 łyżka miarowa (5 ml) syropu zawiera 1,75 g sorbitolu

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Dzieci w wieku od 1 do 2 lat: należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 1 r.ż.

Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
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