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Flavamed 30 mg, lek na kaszel mokry, 20 tabletek
 

Cena: 15,29 zł

Opis słownikowy

Dawka 30 mg

Opakowanie 20 tabletek

Postać tabletki

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Wiek od 6 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Flavamed 30 mg, lek w postaci tabletek na kaszel mokry zalecany do stosowania u dzieci w wieku powyżej sześciu lat, u młodzieży i u
dorosłych.

Wskazania
Leczenie mukolityczne w ostrych i przewlekłych chorobach oskrzeli i płuc, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania i transportu
śluzu. Flavamed wskazany jest do stosowania u dzieci w wieku powyżej 6 lat, młodzieży i dorosłych.

Działanie
Rozrzedzające ślub w celu ułatwienia odkrztuszania.

Dawkowanie
Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Dzieci w wieku 6 do 12 lat: dawka pojedyncza: 1/2 tabletki 2 do 3 razy na dobę (co odpowiada 15 mg ambroksolu chlorowodorku
2 – 3 razy na dobę); maksymalna dawka dobowa: 11/2 tabletki (co odpowiada 45 mg ambroksolu chlorowodorku).
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: dawka pojedyncza: w czasie pierwszych 2 – 3 dni, 1 tabletka 3 razy na dobę (co
odpowiada 30 mg ambroksolu

chlorowodorku 3 razy na dobę); następnie 1 tabletka dwa razy na dobę (co odpowiada 30 mg ambroksolu chlorowodorku dwa razy na
dobę); maksymalna dawka dobowa: 3 tabletki (co odpowiada 90 mg ambroksolu chlorowodorku).

Bez konsultacji z lekarzem, leku Flavamed nie należy przyjmować dłużej niż 4 – 5 dni.

Skład
Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek.
1 tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku.
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Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, skrobię kukurydzianą, celulozę (proszek), kroskarmelozę sodową, powidon K 30, magnezu
stearynian.

Przeciwwskazania

Stwierdzona nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
Nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

Często (u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100 leczonych pacjentów): nudności.
Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1 000 leczonych pacjentów): bóle żołądka, wymioty, biegunka, ból
brzucha i niestrawność.
Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów, częstość nieznana (częstość nie może być określona na
podstawie dostępnych danych)): ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Lyella oraz zespół Stevensa-Johnsona.
Rzadko (u mniej niż 1 na 1 000, ale u więcej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów): wysypka, pokrzywka
Częstość nieznana: Ciężkie reakcje alergiczne (anafilaktyczne), w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, świąd
oraz inne objawy nadwrażliwości.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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