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Flegamina malina syrop 200 ml
 

Cena: 19,43 PLN

Opis słownikowy

Dawka 4 mg/5ml

Opakowanie 200 ml (butelka)

Postać syrop

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Substancja
czynna

Bromhexinum

Opis produktu
 

Flegamina to stosowany już od lat lek o działaniu wykrztuśnym. Syrop z chlorowodorkiem bromheksyny umożliwi łatwiejsze
odkrztuszanie i poprawi komfort oddychania. Teraz dostępny także o smaku malinowym.

Skład:
5ml syropu zawiera substancję czynną: chlorowodorek bromheksyny – 4mg oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny,
glukozę jednowodną, glicerol, propylu parahydroksybenzoesan, koszenilę, aromat malinowy, etanol 96%, wodę oczyszczoną.

Działanie:
Lek wykrztuśny w postaci syropu o smaku malinowym. Jest to preparat mukolityczny, pomaga rozrzedzić wydzielinę w drogach
oddechowych i przyspiesza jej usuwanie. Substancją czynną jest bromheksyna, która zwiększa wydzielanie śluzu, równocześnie
zmniejszając jego lepkość, co powoduje upłynnienie zalegającej wydzieliny. Syrop pomaga oczyścić drogi oddechowe, przynosi ukojenie,
ułatwia odkrztuszanie, nie zaburzając naturalnego odruchu kaszlu.

Zastosowanie:
Syrop Flegamina 4mg/5ml syrop smak malinowy to lek przeznaczony w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych,
przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Informacje dodatkowe:
Lek zawiera alkohol. Zaleca się ostrożność w stosowaniu u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz w przypadkach
ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek. Ze względu na możliwość wystąpienia bólów i zawrotów głowy, a także senności może
mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję zawartą w leku; nietolerancji niektórych
cukrów. Nie należy stosować u dzieci poniżej 7. roku życia, ze względu na zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania w pierwszym
trymestrze ciąży oraz w okresie laktacji (przed ewentualnym zastosowaniem konieczna jest konsultacja lekarska).
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Działania niepożądane:
W trakcie przyjmowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić działania niepożądane: nudności, wymioty, bóle brzucha,
biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy oraz przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz
(enzymów wątrobowych) w surowicy krwi. Rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne: wysypka, świąd oraz ciężkie reakcje alergiczne jak:
reakcje anafilaktyczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła
mogący utrudniać oddychanie).

Dawkowanie:
Do stosowania doustnego. Dzieci od 7. do 12. roku życia: podawać 5ml syropu (1 łyżka miarowa) 3 razy w ciągu doby. Dorośli i dzieci
powyżej 12. roku życia: zażywać 10ml syropu (2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę. Nie spożywać leku bezpośrednio przed snem.

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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