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FLEGAMINA 20 tabletek
 

Cena: 10,79 PLN

Opis słownikowy

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaFLEGAMINA 20 tabletekWskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z
zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzuDziałanieFLEGAMINA ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli. Lek FLEGAMINA
zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który jest lekiem wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę z dróg
oddechowych.Sposób użyciaZwykle lek stosuje się następująco: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 dobęNie jest wskazane stosowanie
leku FLEGAMINA w postaci tabletek u dzieci w wieku 3 do 6 lat, które nie są w stanie połknąć tabletki; u tych pacjentów zaleca się
stosowanie leku w postaci syropuLek należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.Nie stosować bezpośrednio przed
snem.Lek stosuje się zwykle przez 7 do 10 dni.Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.WażneNie
należy stosować leku FLEGAMINA:jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksynę lub którąkolwiek z
substancji pomocniczych leku.jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów.Zachować szczególną ostrożność stosując lek
FLEGAMINA:Należy pić więcej płynów. Odpowiednie nawodnienie organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia
odkrztuszanie.Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyż może on nasilać jej
objawy.Należy również zachować ostrożność w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.Stosowanie leku FLEGAMINA
tabletki z jedzeniem i piciem:Lek należy zażywać po posiłku.SkładJedna tabletka zawiera jako substancję czynną 8 mg bromoheksyny
chlorowodorku oraz substancjepomocnicze: laktozę jednowodną, karboksymetyloskrobię sodową, magnezu stearynian
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