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Flegatussin, syrop, 115 ml
 

Cena: 16,29 zł

Opis słownikowy

Marka Flegatussin

Postać syrop

Producent Polpharma

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Babka lancetowata, Bromheksyna, 
Dziewanna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Flegatussin, syrop, 115 ml

Flegatussin to produkt leczniczy wskazany w przypadku zalegającej wydzieliny w drogach oddechowych, stanów zapalnych dróg
oddechowych.

Skład Flegatussin, syrop, 115 ml

Substancjami czynnymi są: bromoheksyny chlorowodorek, liść babki lancetowatej, kwiat dziewanny.

100 g leku zawiera 0,04 g bromoheksyny chlorowodorku (Bromhexini hydrochloridum), 36 g płynnego wyciągu z liści babki lancetowatej
i kwiatów dziewanny (1:3) (Extractum fluidum aquosum ex Plantaginis lanceolate folii et Verbasci floribus).

Substancje pomocnicze: sacharoza, sodu benzoesan, potasu sorbinian, kwas cytrynowy jednowodny, aromat cytrynowy 0453282, woda
oczyszczona.

Działanie Flegatussin, syrop, 115 ml

Flegatussin zawiera w swoim składzie bromoheksynę, która zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej, upłynnia zalegającą wydzieline i
stymuluje odrzuch wykrztuśny, ułatwia oczyszczanie dróg oddechowych. Wyciągi ziołowe wspomagają leczenie nieżytu dróg
oddechowych i łagodzą podrażenienie śluzówki.
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Wskazania Flegatussin, syrop, 115 ml

Kaszel z utrudnionym odkrztuszaniem w przebiegu stanów zapalnych dróg oddechowych.

Dawkowanie Flegatussin, syrop, 115 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.
Do leku dołączona jest miarka.
Dzieci w wieku 6-12 lat: 3-4 razy dziennie po 5 ml syropu.

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 3 razy dziennie po 10 ml syropu.

Przeciwwskazania Flegatussin, syrop, 115 ml

Kiedy nie stosować leku Flegatussin:

w przypadku uczulenia na bromoheksynę, liść babki lancetowatej, kwiat dziewanny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Informacje dodatkowe Flegatussin, syrop, 115 ml

Stosowanie leku może nasilić objawy choroby wrzodowej żołądka.
W przypadku zdiagnozowanej astmy oskrzelowej, podczas stosowania leku należy zachować szczególną ostrożność.
Jeśli wystąpią objawy jak: duszność, gorączka, ropna plwocina, należy skonsultować się z lekarzem.
Osoby z zaburzoną czynnością nerek i wątroby przed zastosowaniem leku powinny skonsultować się z lekarzem - metabolity
bromheksyny mogą ulegać kumulacji w zaburzonych narządach.
Lek zawiera sacharozę - zachować ostrożność stosując lek u cukrzyków.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Flegatussin może wchodzić w interakcje z:

lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeina),
antybiotykami jak amoksycyklina, cefuroksym, erytromycyna, doksycyklina (zwiększenie stężenia antybiotyku w tkance płucnej).

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować po posiłku. W czasie kuracji należy przyjmować dużą ilość płynów.

Ciąża i karmienie piersią
Nie stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
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Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
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