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Flegamina ambroxolum syrop 0,03g/5ml 120ml
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g/5ml

Opakowanie 120 ml (butelka)

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

O produkcie
Flegamina ambroxolum syrop 0,03g/5ml, 120 ml
Flegamina ambroxolum to lek wykrztuśny na kaszel z 30 mg ambroksolu chlorowodorku.

Wskazania:
W przypadku ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych, przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny
w drogach oddechowych takich jak: ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, stany zapalne nosa i gardła, mukowiscydoza.

Właściwości:

Produkt leczniczy Flegamina ambroxolum 0,03g/5ml przeznaczony jest do stosowania w leczeniu ostrych i przewlekłych chorób płuc, w
trakcie których dochodzi do zaburzeń wydzielania śluzu oraz zaburzeń jego transportu.
Substancja czynna leku – ambroksolu chlorowodorek – to składnik o działaniu wykrztuśnym i mukolitycznym (działa rozrzedzająco na
śluz). Dzięki temu, że lek zwiększa ilość śluzu w drogach oddechowych, zmniejsza jego lepkość oraz przyspiesza jego transport w
drogach oddechowych, ułatwia proces odkrztuszania oraz łagodzi kaszel.

Dawkowanie:
Dzieci:
2 do 6 lat: 1,25 ml syropu (3,75 mg ambroksolu) - 3 razy na dobę,
6 do 12 lat: 2,5 ml syropu (7,5 mg ambroksolu) - 2 do 3 razy na dobę,

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: 5 ml syropu (15 mg ambroksolu) - do 3 razy na dobę przez pierwsze 2 – 3 dni, a następnie 5 ml syropu 2
razy na dobę.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4 do 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Flegamina Ambroxolum należy zawsze
stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Leku
nie należy stosować na noc.
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Skład:
5 ml syropu (1 łyżka miarowa) zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, krystalizujący (70%) (E 420), glicerol (E 422), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), glikol
propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), aromat malinowy płynny 549287 A,
woda oczyszczona.

Opakowanie:
120 ml

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent:
TEVA Pharmaceuticals
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