
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

DEFLEGMIN 75 mg 10 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu
 

Cena: 14,25 PLN

Opis słownikowy

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis

 

Na kaszel mokry - RAZ a dobrze

Czy wiesz, że... Deflegmin nowoczesne leczenie kaszlu mokrego Deflegmin wygoda stosowania Szczegóły produktu

 

 Kaszel mokry. Czy wiesz, że... 

 

 Bakterie i wirusy po wniknięciu do dróg oddechowych są przyczyną powstawania stanu zapalnego. 
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Objawia się on nadmiernym wytwarzaniem gęstego i lepkiego śluzu, który zalega w drogach oddechowych powodując uczucie ciężkości
w płucach i utrudnione oddychanie.

Zalegająca w drogach oddechowych gęsta wydzielina może prowadzić do fazy nadkażenia bakteryjnego i powikłań w postaci zapalenia
oskrzeli lub zapalenia płuc.

W celu ułatwienia odkrztuszenia i usunięcia zalegającej wydzieliny oraz łagodzenia kaszlu mokrego należy stosować leki wykrztuśne
na kaszel mokry.

 

 Deflegmin® nowoczesne leczenie kaszlu mokrego 

 

Deflegmin® - Nowoczesna postać leku - kapsułka o przedłużonym uwalnianiu na kaszel mokry.

Deflegmin® - wystarczy 1 kapsułka, która działa przez cały dzień!

Również dla pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.*

Większa skuteczność terapii - Pacjent przyjmuje pełną, dzienną dawkę terapeutyczną leku.

* należy zachować ostrożność u osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy

 

 Deflegmin® wygoda stosowania 
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 Wygoda stosowania

 

 Wystarczy tylko 1 kapsułka, która działa przez cały dzień = pełna, dobowa dawka terapeutyczna leku 

 

3x dziennie po 2 łyżeczki (5ml) syropu na dobę*

*przykładowe dawkowanie innych syropów na kaszel mokry dla dorosłych

Tylko 1 kapsułka dziennie1

 

 

 

  
Brak przeciwwskazań do stosowania dla pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy* 

*zachować ostrożność

 

 

 Sprawdź również 
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Dla Dorosłych:

 

Deflegmin tabletki 30mg

 

 

 

Deflegmin syrop 30mg/5ml

 

 

 

Dla Dzieci:

 

Deflegmin Baby, krople dla najmłodszych powyżej 1 r.ż.

 

 

 

Deflegmin Junior syrop dla dzieci powyżej 1 r.ż.
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 Szczegóły produktu 

 

Skład Stosowanie Opakowanie Inne informacje 

Deflegmin lek w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. Jedna kapsułka
o przedłużonym uwalnianiu zawiera 75 mg ambroksolu chlorowodorku. Pozostałe składniki leku to: sacharoza ziarenka, skrobia
kukurydziana, szelak, powidon, talk; skład kapsułki żelatynowej: erytrozyna (E 127), tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132),
żelatyna

 

Wskazania do stosowania Ostre i przewlekłe choroby płuc oraz oskrzeli przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny
z dróg oddechowych. Dawkowanie i sposób podawania Dorośli: 1 kapsułka na dobę, rano lub wieczorem, po jedzeniu, popijając
niewielką ilością płynu. Dzieci i młodzież: produktu w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu nie należy stosować u dzieci
i młodzieży (u dzieci w wieku od 1 do 6 lat można zastosować Deflegmin w postaci kropli doustnych lub syropu, a u dzieci w wieku
powyżej 6 lat oraz u młodzieży można stosować Deflegmin w postaci tabletek.). Osoby w wieku podeszłym: Nie ma konieczności
zmiany dawkowania Sposób podawania Produkt do stosowania doustnego. Produktu nie należy stosować bezpośrednio przed snem. 
Czas trwania leczenia Pacjent nie powinien stosować produktu dłużej niż 4 do 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

 

10 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

 

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej 25C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Lek należy przechowywać
w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Kiedy nie stosować leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.
Jeśli pacjent ma uczulenie na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku Przed rozpoczęciem
stosowania leku Deflegmin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: - jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub
dwunastnicy; - jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek; - jeśli u pacjenta odruch kaszlowy jest osłabiony lub
występują zaburzenia oczyszczania rzęskowego oskrzeli (istnieje wówczas ryzyko zalegania wydzieliny w drogach oddechowych); - jeśli
u pacjenta występuje astma oskrzelowa (Deflegmin może wówczas na początku leczenia nasilać kaszel).

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 zaleca się stosowania leku Deflegmin w czasie ciąży, zwłaszcza
w pierwszym trymestrze ciąży. Ambroksol przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania leku Deflegmin w okresie karmienia
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piersią.

Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska Wytwórca: ICN
Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

 

Skład

Deflegmin lek w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. Jedna kapsułka
o przedłużonym uwalnianiu zawiera 75 mg ambroksolu chlorowodorku. Pozostałe składniki leku to: sacharoza ziarenka, skrobia
kukurydziana, szelak, powidon, talk; skład kapsułki żelatynowej: erytrozyna (E 127), tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132),
żelatyna

 

 

Stosowanie

Wskazania do stosowania Ostre i przewlekłe choroby płuc oraz oskrzeli przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny
z dróg oddechowych. Dawkowanie i sposób podawania Dorośli: 1 kapsułka na dobę, rano lub wieczorem, po jedzeniu, popijając
niewielką ilością płynu. Dzieci i młodzież: produktu w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu nie należy stosować u dzieci
i młodzieży (u dzieci w wieku od 1 do 6 lat można zastosować Deflegmin w postaci kropli doustnych lub syropu, a u dzieci w wieku
powyżej 6 lat oraz u młodzieży można stosować Deflegmin w postaci tabletek.). Osoby w wieku podeszłym: Nie ma konieczności
zmiany dawkowania Sposób podawania Produkt do stosowania doustnego. Produktu nie należy stosować bezpośrednio przed snem. 
Czas trwania leczenia Pacjent nie powinien stosować produktu dłużej niż 4 do 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

 

 

Opakowanie

10 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.
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Inne

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej 25C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Lek należy przechowywać
w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Kiedy nie stosować leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.
Jeśli pacjent ma uczulenie na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku Przed rozpoczęciem
stosowania leku Deflegmin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: - jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub
dwunastnicy; - jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek; - jeśli u pacjenta odruch kaszlowy jest osłabiony lub
występują zaburzenia oczyszczania rzęskowego oskrzeli (istnieje wówczas ryzyko zalegania wydzieliny w drogach oddechowych); - jeśli
u pacjenta występuje astma oskrzelowa (Deflegmin może wówczas na początku leczenia nasilać kaszel).

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 zaleca się stosowania leku Deflegmin w czasie ciąży, zwłaszcza
w pierwszym trymestrze ciąży. Ambroksol przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania leku Deflegmin w okresie karmienia
piersią.

Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska Wytwórca: ICN
Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

 

 

 

1. Charakterystyka produktu leczniczego, Deflegmin, 75mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 07.04.2017;

LEK DOSTĘPNY BEZ RECEPTY

 

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.

nr Def-PL-2002-018
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Galeria
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