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Deflegmin 75 mg x 10 kaps.
 

Cena: 17,96 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,075 g

Opakowanie 10 kaps.(blister.)

Postać kaps.o prz.uwal.

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Substancja
czynna

Ambroxoli hydrochloridum

Opis produktu
 

Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu jest lekiem mukolitycznym zawierającym ambrokśółu chlorowodorek.

Skład:
Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek.
Inne składniki leku to: sacharoza, skrobia kukurydziana, szelak, powidon, talk;
skład otoczki: erytrozyna (E 127), tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), żelatyna.

Dawkowanie:
Lek Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z
treścią ulotki. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.
Zazwyczaj stosowana dawka leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu:
U dorosłych: doustnie, 1 kapsułkę na dobę rano lub wieczorem po jedzeniu, popijając niewielką ilością płynu.
Leku nie należy stosować bezpośrednio przed snem.

Działanie:
Preparat zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych i poprawia jego transport, a dzięki temu ułatwia odkrztuszanie i łagodzi
kaszel.

Wskazania:
Deflegmin stosuje się w ostrych i przewlekłych chorobach płuc oraz oskrzeli przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej
wydzieliny z dróg oddechowych.

Przeciwwskazania:
Nie stosować leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na
ambroksolu chłorowodorekjub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, Deflegmin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość występowania wymienionych poniżej działań niepożądanych nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych
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danych).
Zaburzenia żołądka i jelit: zgaga, nudności, wymioty, biegunka, uczucie suchości w ustach, ślinotok.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: uczucie suchości w drogach oddechowych, wodnisty wyciek z nosa.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zaburzenia w oddawaniu moczu.
Zaburzenia układu immunologicznego: odczyny alergiczne - obrzęk twarzy, wysypka skórna, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy,
gorączka, trudności w oddychaniu, wstrząs anafilaktyczny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Lek zawiera indygotynę - może powodować reakcje alergiczne.
Preparat zawiera sacharozą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować
się z lekarzem przed przyjęciem leku.
• Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
• Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Stosowanie innych leków:
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez
recepty.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:
Lek Deflegmin należy przyjmować po posiłkach i popijać niewielką ilością płynu

Ciąża i karmienie piersią:
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować leku u dzieci i młodzieży

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekasalutis.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

