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Flegamina truskawkowa syrop 120 ml
 

Cena: 13,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 mg/5ml

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent PLIVA KRAKÓW Z.F. S.A.

Substancja
czynna

Bromhexinum

Opis produktu
 

Wskazania do stosowania preparatu: choroby oskrzeli z gęstą, nadmiernie lepką wydzieliną, przewlekłe zapalenie oskrzeli,
mukowiscydoza, niedodma w wyniku zamknięcia oskrzeli przez śluz, powikłania płucne po operacjach.

Skład: 
1 łyżeczka syropu Mite zawiera 2 mg bromheksyny

Działanie:
Syntetyczna pochodna alkaloidu wazocyny o silnym działaniu mukolitycznym i wykrztuśnym. Rozrzedza gęstą wydzielinę w oskrzelach
przez depolimeryzację kwaśnych polisacharydów. Jednocześnie pobudza gruczoły śluzowe do produkcji mniej lepkiego śluzu. Ułatwia
transport rzęskowy wydzieliny w oskrzelach. Podana doustnie - dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. T0,5 wynosi 12 h.
Wydalana przez nerki, głównie w postaci metabolitów. Przechodzi przez barierę krew-łożysko i do mleka matki.

Wskazania:
Choroby oskrzeli z gęstą, nadmiernie lepką wydzieliną, przewlekłe zapalenie oskrzeli, mukowiscydoza, niedodma w wyniku zamknięcia
oskrzeli przez śluz, powikłania płucne po operacjach i w przebiegu anestezji, po zabiegach diagnostycznych na drzewie oskrzelowym.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na lek. Ostrożnie w chorobach z nadreaktywnością oskrzeli, chorobie wrzodowej. Nie należy stosować leku w 1
trymestrze ciąży.

Dawkowanie:
• Dzieci od 6. miesiąca życia do 12. miesiąca życia: ½ łyżeczki 2 do 3 razy na dobę
• Dzieci 1-2 lat : 1 łyżeczka 2 razy na dobę
• Dzieci 2 -5 lat: 2 łyżeczki 2 razy na dobę
• Dzieci 5 - 10 lat : 2 łyżeczki 3 razy na dobę
• Dzieci powyżej 10 roku życia: 1 łyżka stołowa 3 razy na dobę
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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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