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Flegamax Forte granulat, 6 sasz.
 

Cena: 24,30 zł

Opis słownikowy

Dawka 2,7 g/sasz.

Opakowanie 6 sasz.

Postać gran.do sporz.roztw.doust.

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Carbocisteinum

Opis produktu
 

Granulat do sporządzania roztworu doustnego, w saszetce wskazany do stosowania w objawowym leczeniu chorób układu
oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

Skład:
Każda saszetka zawiera 2700 mg karbocysteiny z lizyną co odpowiada 1500 mg karbocysteiny.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: aspartam. Każda saszetka zawiera 30 mg aspartamu. 

Wskazania:
Objawowe leczenie chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

Dawkowanie:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka raz na dobę (2700 mg karbocysteiny z lizyną). 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek: brak danych dotyczących stosowania karbocysteiny u osób z zaburzeniami
czynności wątroby oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Sposób podawania:
Zalecaną dawkę rozpuścić w pół szklanki wody, wymieszać do całkowitego rozpuszczenia, a następnie wypić. 

Po rozpuszczeniu granulatu powstaje biało-żółtawy roztwór o pomarańczowym zapachu. 

Przygotowany roztwór należy przyjąć bezpośrednio po sporządzeniu. 

Dodatkowe informacje:
Nie należy stosować produktu przed snem.
Dawkę przyjąć nie później niż 4 godziny przed snem.
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Zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów podczas leczenia.
Bez zalecenia lekarza produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 4 do 5 dni.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.
Stan astmatyczny.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Opakowanie: 6 saszetek

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 26364

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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