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Flavamed tabl.mus. 0,06 g 10 tabl.
 

Cena: 13,92 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład
1 tabletka musująca zawiera substancję czynną: 60mg chlorowodorku ambroksolu oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy
bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu węglan bezwodny, sacharyna sodowa, sodu cyklaminian, sodu chlorek, sodu cytrynian, laktoza
bezwodna, mannitol (E 421), sorbitol (E 420), aromat wiśniowy, symetykon.

Wskazania
Leczenie mukolityczne w ostrych i przewlekłych schorzeniach oskrzeli i płuc, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania i transportu
śluzu.

Działanie
Rozrzedzanie wydzieliny w celu ułatwienia odkrztuszania.

Dawkowanie
Zazwyczaj stosowana dawka leku: dorośli i dzieci w wieku powyżej 12. lat w czasie pierwszych 2-3 dni, 1/2 tabletki 3 razy na dobę,
następnie 1/2 tabletki leku 2 razy na dobę. U dorosłych, jeśli to konieczne, dawkę można zwiększyć do 1 tabletki leku 2 razy na dobę
(dawka maksymalna). Lek należy przyjmować doustnie, po posiłku, po uprzednim rozpuszczeniu tabletki w szklance zimnej lub ciepłej
wody. Nie należy stosować leku bezpośrednio przed snem. Tabletkę musującą można dzielić na połowy. Bez konsultacji z lekarzem, leku
nie należy stosować dłużej niż 4-5 dni.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą; dzieci w wieku poniżej 12. lat.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

•Często występujące działania niepożądane (nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):
zaburzenia smaku,
niedoczulica jamy ustnej i gardła.

•Niezbyt często występujące działania niepożądane (nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):
wymioty, nudności, bóle brzucha,
suchość jamy ustnej,
gorączka.

•Rzadko występujące działania niepożądane (nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):
wysypka,
pokrzywka.

•Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
ciężkie reakcje alergiczne (anafilaktyczne), w tym
wstrząs anafilaktyczny,
obrzęk twarzy (obrzęk naczynioruchowy),
świąd i inne reakcje nadwrażliwości.

Ostrzeżenia
Lek Flavamed zawiera laktozę.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać pojemnik wielodawkowy szczelnie zamknięty w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ważne informacje
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Wielkość opakowania
10 tabletek musujących
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