
 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

 

Flegamina o smaku malinowym, 4 mg/ 5 ml, syrop, 120 ml
 

Cena: 13,79 zł

Opis słownikowy

Dawka 4 mg/5ml

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Bromhexinum

Opis produktu
 

Opis
Flegamina, lek w postaci syropu o smaku malinowym zawiera bromoheksyny chlorowodorek, który działa wykrztuśnie, upłynnia
wydzielinę z dróg oddechowych.

Wskazania
Przewlekłe i ostre choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Działanie
Ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

Dawkowanie

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat: 5 ml (1 łyżka miarowa syropu) 3 razy na dobę.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 ml (2 łyżki miarowe syropu) 3 razy na dobę.
Nie zażywać leku bezpośrednio przed snem.

Skład
5 ml syropu Flegaminy o smaku malinowym zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku.
Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, glukozę jednowodną, glicerol, propylu parahydroksybenzoesan, koszenilę, aromat
malinowy, etanol 96%, wodę oczyszczoną.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
Dzieci w wieku poniżej 7 roku życia.

Działania niepożądane
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Niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób): ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty, biegunka,
Rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób): nadwrażliwość, wysypka,
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje anafilaktyczne, wstrząs
anafilaktyczny, ból głowy, zawroty głowy, senność, skurcz oskrzeli, niestrawność, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd,
nadmierne pocenie się, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, obniżenie ciśnienia krwi.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 30°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni.

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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