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Flegamina tabl. 8 mg 40 tabl. (blist.)
 

Cena: 19,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 8 mg

Opakowanie 40 tabl. (blist.)

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Substancja
czynna

Bromhexinum

Opis produktu
 

O produkcie
Flegamina, 8 mg, tabletki, 40 szt.

Opis
Flegamina to produkt leczniczy o działaniu wykrztuśnym stosowanym w chorobach dróg oddechowych z towarzyszącym zaleganiem
gęstego śluzu.

Skład
Substancją czynną jest: bromheksyny chlorowodorek (Bromhexini hydrochloridum).
1 tabletka zawiera 8 mg bromheksyny.
Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.
Nie stosować leku bezpośrednio przed snem ze względu na profil działania.
Zwykle lek stosuje się 7-10 dni.
Lek stosować po posiłkach.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: ½ tabletki 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: ½ tabletki 2 razy na dobę.

Leku nie stosować u dzieci w wieku 3-6 lat, które nie potrafią połknąć same tabletki; dla tej grupy pacjentów można zastosować syrop
Flegamina.
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Działanie
Flegamina wykazuje działanie mukolityczne, pomaga oczyścić oskrzela z zalegającego śluzu. Bromheksyna zmniejsza lepkość
zalegającego śluzu, wspomaga odkrztuszanie wydzieliny, wspomaga czynność nabłonka rzęskowego.

Wskazania
Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, którym towarzyszy zaburzone odkrztuszanie z obecnością śluzu.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Flegamina:
w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
u dzieci 3-6 lat, które nie potrafią samodzielnie połykać tabletek.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): ból w górnej części brzucha, nudności, biegunka, wymioty.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): wysypka, nadwrażliwość.

Częstość nieznana: ból głowy, zawroty głowy, senność, skurcz oskrzeli, niestrawność, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się,
obniżenie ciśnienia krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek zawiera laktozę.
Podczas leczenia należy spożywać odpowiednią ilość płynów - ułatwia to rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej.
Zachować ostrożność podczas stosowania leku u osób ze stwierdzoną chorobą wrzodową, z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w suchym miejscu.

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

Flegamina może wchodzić w interakcje z:
atropiną, lekami cholinolitycznymi,
lekami o działaniu przeciwkaszlowym (np. kodeina),
salicylanami, inne NLPZ,
antybiotykami (ampicylina, doksycyklina, cefuroksym, amoksycylina).

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek stosować po posiłku, należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu.

Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować leku w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować leku w grupie wiekowej 3-6 lat jeśli dziecko nie potrafi połknąć tabletki.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek może powodować bóle i zawroty głowy, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

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.
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