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LEVOPRONT 60mg/10ml syrop 120 ml kaszel suchy
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Producent ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaLEVOPRONT 60mg/10ml syrop 120 mlLevopront to lek na kaszel suchy, który hamuje odruch kaszlowy w drogach
oddechowych1, a nie w ośrodkowym układzie nerwowym. Levopront wskazany jest do stosowania w objawowym leczeniu
nieproduktywnego (suchego) kaszlu u dzieci powyżej 2 lat i u dorosłych.DziałanieSyrop Levopront zawiera substancję czynną
lewodropropizynę o działaniu przeciwkaszlowym i znoszącym skurcz oskrzeli. Co ważne, nie działa hamująco na ośrodek oddechowy i
nie zaburza oczyszczania śluzowo-rzęskowego w drogach oddechowych1. Nie wchodzi także w interakcje z wieloma lekami
stosowanymi w chorobach układu oddechowego1.Wiele danych wskazuje, że lek ten skutecznie hamuje kaszel suchy o różnym
pochodzeniu, jak np.:kaszel związany z zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowychkaszel w przebiegu raka płucakaszel w
przebiegu krztuśca.Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.1)
Charakterystyka Produktu Leczniczego LevoprontSposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej
ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Nie
należy stosować leku Levopront dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.Stosowanie u dzieci od 2 lat:10-20 kg: 3 ml syropu 3 razy na
dobę;20-30 kg: 5 ml syropu 3 razy na dobę.Stosowanie u dorosłych:10 ml syropu do 3 razy na dobę.Sposób użyciaLevopront należy
stosować doustnie, 3 razy na dobę w odstępach co najmniej 6 godzin. Do butelki z syropem dołączona jest miarka pozwalająca
odmierzyć m.in. 3, 5 i 10 ml.Butelka jest zaopatrzona w dodatkowe zabezpieczenie jakim jest zakrętka z zamknięciem zabezpieczającym
przed dostępem dzieci. Aby otworzyć butelkę należy nacisnąć zakrętkę i obracać w kierunku wskazanym przez strzałkę.Leczenie należy
kontynuować do czasu ustąpienia kaszlu lub zgodnie z zaleceniem lekarza.W każdym przypadku, gdy kaszel nie ustępuje po 7 dniach
leczenia zaleca się przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza. Należy pamiętać, że kaszel jest objawem choroby i należy
rozpoznać, a następnie leczyć chorobę, która jest jego przyczyną.W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze
stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.WażneKiedy nie stosować leku Levopront:jeśli pacjent ma
uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i
zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek);u kobiet w ciąży i karmiących
piersią.SkładSubstancją czynną leku jest lewodropropizyna. 10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny.Pozostałe składniki to:
sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, substancja poprawiająca smak i zapach wiśniowa, metylu
parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.Postać farmaceutyczna: syrop.
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