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Flavamed, 30 mg tabletki, 20 szt.
 

Cena: 15,49 zł

Opis słownikowy

Marka Flavamed

Postać tabletki

Producent Berlin Chemie

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Ambroksol

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Flavamed, 30 mg tabletki, 20 szt.

Lek Flavamed jest stosowany w leczeniu mokrego kaszlu związanego z chorobami płuc i oskrzeli.

Skład Flavamed, 30 mg tabletki, 20 szt.

Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek

1 tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, skrobię kukurydzianą, celulozę (proszek), kroskarmelozę sodową, powidon K 30, magnezu
stearynian.

Działanie Flavamed, 30 mg tabletki, 20 szt.

Lek Flavamed to preparat, który dzięki zawartości ambroksolu rozrzedza śluz i ułatwia jego odkrztuszanie. Stosowanie leku Flavamed
sprawia, że gęsty śluz staje się bardziej wodnisty i łatwiej go można odkrztusić. Ambroksol to czynny metabolit bromoheksyny.
Charakteryzuje się on działaniem sekretolitycznym i mukokinetycznym. Stymuluje wydzielanie surfaktantu w pęcherzykach płucnych
oraz zmniejsza jego lepkość. Zwiększa aktywność rzęsek nabłonka oddechowego i wydzielanie surowiczej wydzieliny oskrzelowej dzięki
czemu ułatwia transport śluzu w drogach oddechowych. Po podaniu doustnym szybko i całkowicie wchłania się z przewodu
pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po około 1-3 h.
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Wskazania Flavamed, 30 mg tabletki, 20 szt.

Flavamed 30 mg w postaci tabletek wskazany jest do stosowania wspomagającego w ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg
oddechowych, które przebiegają z utrudnieniem odkrztuszania gęstej wydzieliny (zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli,
rozstrzenia oskrzeli o różnej etiologii, mukowiscydoza, rozedma płuc, astma oskrzelowa, zapalenie krtani, zapalenie zatok obocznych
nosa, okres przed- i pooperacyjny, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, po zabiegach diagnostycznych na drzewie oskrzelowym).
Przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

Dawkowanie Flavamed, 30 mg tabletki, 20 szt.

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do lekarza

lub farmaceuty.

Zwykle stosowane dawki:

Wiek Dawka pojedyncza Maksymalna dawka dobowa
Dzieci w wieku 6 do 12 lat 1/2 tabletki 2 do 3 razy na dob?1 i 1/2 tabletki

Doro?li i m?odzie? w wieku po wyzej 12 lat W czasie pierwszych dni, 1 tabletka 3 razy na dob?, nast?pnie 1
tabletka leku 2 razy na dob?

3 tabletki

Lek Flavamed najlepiej po?yka? w ca?o?ci po posi?ku, popijaj?c odpowiedni?
ilo?ci? p?ynu (wody, herbaty, soku owocowego).
Bez konsultacji z lekarzem, leku Flavamed nie nale?y przyjmowa? d?u?ej ni? 4 –
5 dni.
Je?li po 4 – 5 dniach dolegliwo?ci nie zmniejszaj? si? lub nawet ulegaj? nasileniu,
nale?y niezw?ocznie zg?osi? si? do lekarza.
W przypadku wra?enia, ?e dzia?anie leku Flavamed jest za mocne lub za s?abe,
nale?y zwróci? si? do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania Flavamed, 30 mg tabletki, 20 szt.

Leku Flavamed nie należy stosować w przypadku uczulenie na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek ze składników tego leku.

Informacje dodatkowe Flavamed, 30 mg tabletki, 20 szt.

Lek Flavamed zawiera laktozę.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać pojemnik wielodawkowy szczelnie zamknięty w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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