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ENVIL KASZEL JUNIOR 0,015g/5ml syrop 100 ml
 

Cena: 7,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,015 g/5ml

Opakowanie 100 ml (butelka)

Postać syrop

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

WskazaniaENVIL KASZEL JUNIOR 0,015g/5ml syrop 100 mlWspomagająco w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych
przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny oskrzelowej, jak rozedma płuc, astma oskrzelowa, rozstrzenie oskrzeli,
mukowiscydoza, zapalenie oskrzeli, zapalenie krtani.DziałanieEnvil kaszel junior zawiera substancję czynną – ambroksol, który ma
działanie wykrztuśne i rozrzedzające wydzielinę w drogach oddechowych. Lek ma postać syropu do stosowania
doustnego.PrzeciwwskazaniaPrzed rozpoczęciem przyjmowania leku Envil kaszel junior należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: -
jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby;jeśli pacjent
ma osłabiony odruch kaszlowy (trudność w odksztuszaniu) lub zaburzenia oczyszczania rzęskowego oskrzeli, ze względu na możliwość
zalegania wydzieliny;jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, ponieważ początkowo ambroksol może nasilać kaszel i powodować nadmierne
odkrztuszanie wydzieliny.Sposób użycia

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, czy farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka Zalecane dawki stosuje się w leczeniu ostrych chorób dróg
oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych. W leczeniu długotrwałym (powyżej 14 dni) dawki można
zmniejszyć do połowy. Dzieci do 2 lat 2,5 ml syropu 2 razy na dobę dzieci od 3 do 5 lat 2,5 ml syropu 3 razy na dobę 3 dzieci od 6 do 12
lat 5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę Sposób podawania Lek należy stosować doustnie. Lek należy przyjmować po posiłku. Nie stosować
przed snem. Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie, za pomocą której należy odmierzać lek. Jeśli objawy nasilą
się lub nie ustąpią po 4 do 5 dniach, należy porozumieć się z lekarzem. Syrop Envil kaszel junior może być stosowany przez osoby chore
na cukrzycę.

WażneNa początku leczenia może pojawiać się w nadmiernej ilości płynna wydzielina z dróg oddechowych. W takim przypadku należy
sprowokować kaszel celem jej odkrztuszenia. Może być konieczne odessanie wydzieliny, wtedy pacjent powinien zgłosić się do
lekarza.SkładSubstancja czynna5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum).
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