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Flegamina tabl. 8 mg 20 tabl. (blister)
 

Cena: 11,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 8 mg

Opakowanie 20 tabl. (blister)

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Substancja
czynna

Bromhexinum

Opis produktu
 

O produkcie
Flegamina, 8 mg, tabletki, 20 szt.

Opis
Flegamina to lek wykrztuśny, upłynniający wydzielinę z dróg oddechowych, a przez to ułatwiający oczyszczenie oskrzeli. Produkt
leczniczy jest stosowany w kaszlu mokrym.

Skład
Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek (Bromhexini hydrochloridum ).

1 tabletka zawiera 8mg chlorowodorku bromoheksyny.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Zwykle produkt leczniczy stosuje się następująco:

Wiek Dawkowanie
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat* 1/2 tabletki 2 razy na dobę
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat 1/2 tabletki 3 razy na dobę
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat 1 tabletka 3 razy na dobę
*Nie jest wskazane stosowanie preparatu Flegamina w postaci tabletek u dzieci w wieku 3 do 6 lat, które nie są w stanie połknąć tabletki
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 w takim przypadku zaleca się stosowanie leku w postaci syropu.

W trakcie stosowania preparatu zaleca się przyjmowanie większej ilości płynów.
Nie stosować przed snem.
Produkt leczniczy należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.
Lek stosuje się zwykle przez 7 do 10 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Działanie
Chlorowodorek bromoheksyny należy do grupy leków mukolitycznych, ich działanie polega na rozrzedzaniu wydzieliny śluzowej
zalegającej w drzewie oskrzelowym. Bromoheksyna ułatwia wykrztuszanie gęstej wydzieliny a także poprawia czynność nabłonka
rzęskowego.

Wskazania
Wskazaniem do stosowania leku Flegamina są ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami
odkrztuszania i usuwania śluzu.

Przeciwwskazania
Nie stosować u dzieci poniżej dwóch lat.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Flegamina może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić:

Niezbyt często występujące działania niepożądane (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób): ból w górnej części brzucha nudności,
wymioty, biegunka.
Rzadko występujące działania niepożądane (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób): nadwrażliwość, wysypka.

Częstość nieznana:
reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny,
ból głowy, zawroty głowy,
senność,
skurcze.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek może nasilać chorobę wrzodową dwunastnicy i żołądka.
Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z
lekarzem.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.
Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. zawierającymi kodeinę lub jej pochodne), gdyż mogą one
osłabić odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.
Jednoczesne stosowanie leku z antybiotykami (oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną, doksycykliną, cefuroksymem, amoksycyliną,)
zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek Flegamina należy stosować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w pierwszych trzech miesiącach ciąży.
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 W pozostałym okresie ciąży, lek można stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad
potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Leku Flegamina w postaci tabletek nie należy stosować u dzieci w wieku 3 do 6 lat, które nie są w stanie połknąć tabletki. U tych
pacjentów zaleca się stosowanie bromoheksyny w postaci syropu.

Ze względu na zawartość bromoheksyny, produktu leczniczego nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić bóle i zawroty głowy lub senność.

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 POLSKA
Emilii Plater 53
Warszawa

 

Galeria
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