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FLEGAMAX 50 mg/ml, 120 ml
 

cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Postać płyn

Problem kaszel

Producent MEDANA PHARMA

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie wykrztuśne

Opis produktu
 

FLEGAMAX 50 mg/ml - działanie:

rozrzedza wydzielinę, ułatwia odkrztuszanie

FLEGAMAX 50 mg/ml - wskazania:

w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny

FLEGAMAX 50 mg/ml - skład:

1 ml roztworu zawiera 50 mg karbocysteiny; pozostałe składniki to: sacharyna sodowa, metylu parahydroksybenzoesan, aromat
malinowy (skład: maltodekstryna (z kukurydzy), skrobia modyfikowana(E1450), substancje smakowo-zapachowe identyczne z
naturalnymi, preparat smakowo-zapachowy), czerwień koszenilowa (E124), sodu wodorotlenek, karboksymetyloceluloza, woda
oczyszczona, sodu wodorotlenek, 1N roztwór wodny(do ustalenia pH)

FLEGAMAX 50 mg/ml - dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat - początkowo należy stosować dawkę 15 ml leku 3 razy na dobę, a następnie po wystąpieniu
działania mukolitycznego (rozrzedzającego wydzielinę), dawkę należy zmniejszyć do 10 ml leku 3 razy na dobę; dzieci w wieku od 6 lat
do 12 lat – 5 ml leku 3 razy na dobę. U dzieci i młodzieży dawka dobowa karbocysteiny nie może być większa niż 30 mg/kg masy ciała.
Zaleca się, aby dziecko popiło przyjętą dawkę leku wodą. Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku dłużej niż 4 do 5 dni.

FLEGAMAX 50 mg/ml - przeciwwskazania:

uczulenie na karbocysteinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku; czynna choroba wrzodowa żołądka lub
dwunastnicy; nie stosować w stanie astmatycznym; nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat

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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