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Flavamed Max 30 mg/ 5 ml, roztwór doustny, smak
malinowy, 100 ml
 

Cena: 15,83 zł

Opis słownikowy

Dawka 30 mg/ 5 ml

Opakowanie 100 ml

Postać płyn doustny

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Wiek od 2 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Flavamed Max, roztwór doustny na kaszel mokry o smaku malinowym. Nie zawiera cukru ani etanolu. Wskazany do stosowania u dzieci
w wieku powyżej 2 roku życia, młodzieży i dorosłych.

Wskazania
Leczenie mukolityczne mokrego kaszlu związanego z ostrymi lub przewlekłymi chorobami oskrzeli i płuc.

Działanie
Wykrztuśne, rozrzedzające wydzielinę.

Dawkowanie
Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej ulotce dla pacjenta lub zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku 2 do 5 lat: 1 łyżki miarowej, tzn. 1,25 ml roztworu doustnego 3 razy na dobę (co odpowiada 22,5 mg ambroksolu
chlorowodorku na dobę podawanych w trzech dawkach po 7,5 mg).
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 łyżki miarowej, tzn. 2,5 ml roztworu doustnego 2 do 3 razy na dobę (co odpowiada 30 – 45 mg
ambroksolu chlorowodorku na dobę podawanych w dwóch do trzech dawkach po 15 mg).
Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli: 1 łyżka miarowa, tzn. 5 ml roztworu doustnego 3 razy na dobę przez pierwsze 2 do 3
dni (co odpowiada 90 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę podawanych w trzech dawkach po 30 mg), a następnie 1 łyżka
miarowa, tzn. 5 ml roztworu doustnego 2 razy na dobę (co odpowiada 60 mg chlorowodorku ambroksolu na dobę podawanych
w dwóch dawkach po 30 mg).

Jeżeli to konieczne, u dorosłych można zwiększyć dawkę do 2 łyżek miarowych każda po 5 ml roztworu doustnego dwa razy na dobę, w
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celu osiągnięcia lepszego efektu (co odpowiada 120 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę podawanych w dwóch dawkach po 60 mg).

Bez konsultacji z lekarzem, leku Flavamed max nie należy przyjmować dłużej niż 4 – 5 dni.
Jeśli po 4 – 5 dniach dolegliwości nie zmniejszają się lub nawet ulegają nasileniu, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Skład
1 ml roztworu doustnego zawiera 6 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum).
Każda łyżka miarowa, tzn. 5 ml roztworu doustnego zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku.
Pozostałe substancje pomocnicze to: sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420), kwas benzoesowy (E 210), glicerol (85%),
hydroksyetyloceluloza, aromat malinowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Działania niepożądane

Często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): nudności, zmieniony smak, uczucie drętwienia w obrębie jamy ustnej i
gardła (niedoczulica).
Niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów): wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej, biegunka,
niestrawność, ból brzucha, gorączka.
Rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów): wysypka, pokrzywka.
Bardzo rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10000 pacjentów): ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Lyella oraz zespół
Stevensa-Johnsona.
Częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): ciężkie reakcje alergiczne
(anafilaktyczne), w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk twarzy (obrzęk naczynioruchowy), świąd i inne reakcje.

Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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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