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Flegamax 50 mg/ ml, roztwór doustny, dla dzieci od 6+, 120
ml
 

Cena: 21,07 zł

Opis słownikowy

Dawka 50 mg/ ml

Opakowanie 120ml

Postać roztwór doustny

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Carbocisteinum

Wiek od 6 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Flegamax, lek w postaci roztworu doustnego. Substancja czynna karbocysteina wpływa na skład wydzieliny oskrzelowej. Karbocysteina
powoduje, że wydzielina jest mniej lepka i bardziej płynna, przez co jest łatwiej usuwana z dróg oddechowych podczas kaszlu

Wskazania
Objawowe leczenie chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem lepkiej i gęstej wydzieliny.

Działanie
Ułatwia odkrztuszanie.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: początkowo dawka 15 ml leku 3 razy na dobę, a następnie po wystąpieniu działania
mukolitycznego (rozrzedzającego wydzielinę), dawkę należy zmniejszyć do 10 ml leku 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 5 ml leku 3 razy na dobę.
U dzieci i młodzieży dawka dobowa karbocysteiny nie może być większa niż 30 mg/kg mc.
Zaleca się, aby dziecko popiło przyjętą dawkę leku wodą.
Nie należy stosować leku dłużej niż 4 do 5 dni bez zalecenia lekarza.

Skład
Każdy ml roztworu doustnego zawiera 50 mg karbocysteiny.
15 ml (1 miarka) roztworu doustnego zawiera 750 mg karbocysteiny.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: czerwień koszenilowa (E 124), metylu parahydroksybenzoesan, sód.
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.
Stan astmatyczny.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25ºC.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Po pierwszym otwarciu butelki lek należy zużyć w ciągu 24 miesięcy.

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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