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FLEGAMINA JUNIOR syrop o smaku truskawkowym 120 ml
 

Cena: 11,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,08 g/100ml

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaFLEGAMINA JUNIOR syrop o smaku truskawkowym 120 mlFlegamina wskazana jest w ostrych i przewlekłych chorobach
dróg oddechowych, przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.DziałanieSyrop Flegamina zawiera bromoheksyny
chlorowodorek, który działa wykrztuśnie, upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie
oskrzeli.Sposób użyciaZazwyczaj stosowana dawka leku to:Dzieci od 6. miesiąca życia do 12. miesiąca życia - 2,5 ml (½ łyżki miarowej)
2 do 3 razy na dobęDzieci w wieku od 1 do 2 lat - 5 ml (1 łyżka miarowa) 2 razy na dobęDzieci w wieku od 2 do 6 lat - 10 ml (2 łyżki
miarowe) 2 razy na dobęDzieci w wieku od 6 do 12 lat 10 ml (2 łyżki miarowe) 3 razy na dobęDorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat - 20
ml (4 łyżki miarowe) 3 razy na dobęNie zażywać leku bezpośrednio przed snem.Lek należy zażywać w równych odstępach czasu,
stosować po posiłkuWażneNie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży.W pozostałym okresie ciąży lek może być
stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.Nie należy
stosować leku w okresie karmienia piersią.Leku Flegamina nie należy stosować z lekami przeciwkaszlowymi, np. zawierającymi kodeinę
i jej pochodne, gdyż mogą one osłabiać odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.Skład5 ml (1 łyżka
miarowa) syropu zawiera jako substancję czynną 2 mg bromoheksyny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy
jednowodny, glukozę, metylu parahydroksybenzoesan, aromat truskawkowy, koszenilę w postaci 7,5% roztworu barwnika, wodę
oczyszczoną.
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