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Flegamina, syrop, smak malinowy, 120ml
 

Cena: 12,66 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 120 ml (butelka)

Postać syrop

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Flegamina, syrop, smak malinowy, 120ml

Flegamina to stosowany już od lat lek o działaniu wykrztuśnym. Syrop z chlorowodorkiem bromheksyny umożliwi łatwiejsze
odkrztuszanie i poprawi komfort oddychania. Teraz dostępny także o smaku malinowym.

Skład:
5ml syropu zawiera substancję czynną: chlorowodorek bromheksyny – 4mg oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny,
glukozę jednowodną, glicerol, propylu parahydroksybenzoesan, koszenilę, aromat malinowy, etanol 96%, wodę oczyszczoną.

Działanie:
Lek wykrztuśny w postaci syropu o smaku malinowym. Jest to preparat mukolityczny, pomaga rozrzedzić wydzielinę w drogach
oddechowych i przyspiesza jej usuwanie. Substancją czynną jest bromheksyna, która zwiększa wydzielanie śluzu, równocześnie
zmniejszając jego lepkość, co powoduje upłynnienie zalegającej wydzieliny. Syrop pomaga oczyścić drogi oddechowe, przynosi ukojenie,
ułatwia odkrztuszanie, nie zaburzając naturalnego odruchu kaszlu.

Zastosowanie:
Syrop Flegamina 4mg/5ml syrop smak malinowy to lek przeznaczony w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych,
przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Informacje dodatkowe:
Lek zawiera alkohol. Zaleca się ostrożność w stosowaniu u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz w przypadkach
ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek. Ze względu na możliwość wystąpienia bólów i zawrotów głowy, a także senności może
mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przeciwwskazania:
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Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję zawartą w leku; nietolerancji niektórych
cukrów. Nie należy stosować u dzieci poniżej 7. roku życia, ze względu na zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania w pierwszym
trymestrze ciąży oraz w okresie laktacji (przed ewentualnym zastosowaniem konieczna jest konsultacja lekarska).
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