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Flavamed syrop 100 ml
 

Cena: 17,96 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,015 g/5ml

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent BERLIN CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Substancja
czynna

Ambroxoli hydrochloridum

Opis produktu
 

Preparat działa wspomagająco w ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych, przebiegających z utrudnieniem
odkrztuszania gęstej wydzieliny (zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, rozstrzenia oskrzeli o różnej etiologii.

Skład: 
1 tabl. zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu. 5 ml syropu zawiera 15 mg chlorowodorku ambroksolu.

Działanie:
Ambroksol jest czynnym metabolitem bromoheksyny. Wykazuje działanie sekretolityczne i mukokinetyczne. Pobudza wydzielanie
surfaktantu w pęcherzykach płucnych oraz zmniejsza jego lepkość. Zwiększa aktywność rzęsek nabłonka oddechowego i wydzielanie
surowiczej wydzieliny oskrzelowej przez co ułatwia transport śluzu w drogach oddechowych.

Wskazania:
Wspomagająco w ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych, przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania gęstej
wydzieliny (zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, rozstrzenia oskrzeli o różnej etiologii, mukowiscydoza, rozedma płuc, astma
oskrzelowa, zapalenie krtani, zapalenie zatok obocznych nosa, okres przed- i pooperacyjny, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, po
zabiegach diagnostycznych na drzewie oskrzelowym).

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na lek. W ciąży stosować jedynie w przypadkach, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu.
Syropu nie stosować u pacjentów z nietolerancją sorbitolu i fruktozy (5 ml zawiera 1,75 g sorbitolu). Tabletek 30 mg nie podawać
dzieciom poniżej 6 r.ż. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, zaburzeniami czynności nerek i/lub
ciężką niewydolnością wątroby, astmą oskrzelową (preparat nasila kaszel i powoduje nadmierne odkrztuszanie), z zaburzoną motoryką
oskrzelową (możliwość wystąpienia zastoju śluzu), w okresie karmienia piersią.

Interakcje: 
Podawanie ambroksolu z preparatami przeciwkaszlowymi może prowadzić do zastoju wydzieliny w drogach oddechowych w wyniku
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zahamowania odruchu kaszlowego, co może być zwłaszcza niebezpieczne w godzinach nocnych. Ambroksol stosowany równolegle z
antybiotykami (amoksycylina, cefuroksym, erytromycyna, doksycyklina) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym i nasila ich działanie.
Teofilina i ambroksol wzajemnie nasilają swoje działania.

Dawkowanie: 
Syrop: dzieci 1-3 r.ż. 2,5 ml 2 razy na dobę; 3-6 r.ż. 2,5 ml 3 razy na dobę; 6-12 r.ż. 5 ml 2-3 razy na dobę; dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż. 10
ml 2-3 razy na dobę przez 2-3 dni, a następnie kontynuować podając 10 ml 2 razy na dobę.
Tabletki 30 mg: dzieci: 6-12 r.ż. 1/2 tabl. 2-3 razy na dobę; dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż. 1 tabl. 2-3 razy na dobę przez pierwsze 2-3 dni,
następnie 1 tabl. 2 razy na dobę.

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.
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