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DEXAPICO kaszel suchy, 115 ml
 

cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Postać syrop

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie przeciwkaszlowe

Opis produktu
 

DEXAPICO kaszel suchy - działanie:

przeciwkaszlowe

DEXAPICO kaszel suchy - wskazania:

w stanach męczącego suchego kaszlu różnego pochodzenia, niezwiązanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych

DEXAPICO kaszel suchy - skład:

100 g syropu zawiera: dekstrometorfanu bromowodorek (Dextromethorphani hydrobromidum) 0,10 g, wyciąg wodny z Tilia cordata
Miller, Tilia platyphyllos Scop., Tilia x vulgaris Heyne lub ich kompozycja (flos) kwiat lipy, (DER 1:5) 25,00 g; rozpuszczalnik ekstrakcyjny:
woda
5 ml syropu zawiera 6,5 mg dekstrometorfanu bromowodorku; substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, sodu benzoesan.
Każde 5 ml syropu zawiera 3900 mg sacharozy, 6,25 mg sodu benzoesanu.

DEXAPICO kaszel suchy - dawkowanie:

dzieci od 2 do 6 lat: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę
dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 3 razy na dobę
młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 15 ml syropu 3 razy na dobę

U dzieci w wieku od 2 do 12 lat lek stosować tylko na wyraźne zalecenie lekarza.
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DEXAPICO kaszel suchy - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
kaszel z dużą ilością wydzieliny
astma oskrzelowa
niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia
ciężka niewydolność wątroby
jednoczesne przyjmowanie inhibitorów MAO i w okresie do 14 dni po ich odstawieniu. U pacjentów przyjmujących jednocześnie
inhibitory MAO wraz z dekstrometorfanem bromowodorku odnotowywano ciężkie działania niepożądane, a czasami
występowały przypadki śmiertelne.
przyjmowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)
nie stosować jednocześnie z lekami mukolitycznymi

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
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