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Flegtac Kaszel 1,6mg/ml, syrop, 125ml
 

Cena: 17,39 zł

Opis słownikowy

Dawka 1,6 mg/ml

Opakowanie 125 ml

Postać syrop

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Bromhexinum

Wiek od 2 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Flegtac Kaszel, lek w postaci syropu zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który działa wykrztuśnie,
upłynniając wydzielinę z dróg oddechowych.

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

Działanie
Ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Dawkowanie

Doustnie,
Przyjmować po posiłkach,
Nie przyjmować bezpośrednio przed snem,
Nie stosować dłużej niż 7 dni, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Dorośli: w tym osoby w podeszłym wieku:
5 ml (1 łyżka miarowa) 3 x na dobę. U dorosłych na początku leczenia może być konieczne zwiększenie całkowitej dziennej dawki do
dawki maksymalnej 30 ml (2 łyżki miarowe, 3 x na dobę,48 mg bromoheksyny).

Dzieci w wieku powyżej 12 lat: 5 ml (1 łyżka miarowa),3 x na dobę, maksymalnie do 30 ml (48 mg bromoheksyny)na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 2,5 ml (1/2 łyżki miarowej), 3 x na dobę, maksymalnie do 10 ml (16 mg bromoheksyny).
Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 1,25 ml (1/4 łyżki miarowej),3 x na dobę, maksymalnie do 5 ml (8 mg bromoheksyny).

Skład
1 ml syropu zawiera 1,6 mg bromoheksyny chlorowodorku.
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Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420) (760 mg/ml), glikol propylenowy(40 mg/ml), metylu
parahydroksybenzoesan(E218) (0,90 mg/ml), propylu parahydroksybenzoesan(E216) (0,10 mg/ml).

Przeciwwskazania

Pacjenci z wrodzoną nietolerancją fruktozy.
Dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.
Nie zażywać bezpośrednio przed snem.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

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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