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Flegamina, 8 mg tabletki, 20 szt
 

Cena: 19,99 zł

Opis słownikowy

Producent Teva

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Bromheksyna

Opis produktu
 

Opis Flegamina, 8 mg tabletki, 20 szt

Opis

Lek Flegamina zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który jest lekiem wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę
z dróg oddechowych.

Skład

Substancją czynną leku jest: bromoheksyny chlorowodorek

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Zwykle 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: 1/2 tabletki 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 1/2 tabletki 2 razy na dobę
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Nie 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 syropu Flegamina o smaku truskawkowym.

Lek 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. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za
słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Działanie

Lek ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli

Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku Flegamina są ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami
odkrztuszania i usuwania śluzu.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Flegamina jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksynę lub którąkolwiek z substancji
pomocniczych leku.

 

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Flegamina może powodować działania niepożądane.

Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić:

Niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób): ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty, biegunka
Rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób): nadwrażliwość, wysypka
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje anafilaktyczne wstrza«
anafilaktyczny, ból głowy, zawroty głowy, senność, skurcze

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z
lekarzem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.
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Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Leku Flegamina w postaci tabletek nie należy stosować u dzieci w wieku 3 do 6 lat, które nie są w stanie połknąć tabletki. U tych
pacjentów zaleca się stosowanie bromoheksyny w postaci syropu Flegamina o smaku truskawkowym.

Syropu Flegamina o smaku truskawkowym oraz Flegamina tabletki, ze względu na zawartość bromoheksyny, nie należy podawać
dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić bóle i zawroty głowy lub senność.
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