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Deflegmin Baby krop.doust.7,5mg/ml 50ml
 

Cena: 20,14 PLN

Opis słownikowy

Dawka 7,5 mg/ml

Opakowanie 50 ml

Postać krop.doustne

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

Deflegmin w postaci kropli doustnych to lek mukolityczny, rozrzedza wydzielinę w drogach oddechowych i ułatwia jej usuwanie.

Substancją czynną preparatu jest ambroksol.
Ambroksol zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, zmniejsza jego lepkość i poprawia czynność rzęsek nabłonka
oddechowego, a w ten sposób rozrzedza zalęgającą wydzielinę i poprawia jej transport. W ten sposób wspomaga oczyszczanie dróg
oddechowych, ułatwia odkrztuszanie, nie zaburza naturalnego odruchu kaszlowego.

Preparat jest wskazany w ostrych i przewlekłych chorobach płuc i oskrzeli przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej
wydzieliny zalęgającej w drogach oddechowych.

Skład:
Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek 1ml roztworu (25 kropli) zawiera 7,5mg ambroksolu chlorowodorku, substancje
pomocnicze.

Dawkowanie:
Preparat ma postać kropli doustnych.
Przeznaczony jest do stosowania doustnego po rozcieńczeniu herbatą, sokiem owocowym, mlekiem lub wodą.
Dorośli i dzieci po 12. roku życia: 4 ml (100 kropli) 3 razy na dobę przez pierwsze 2–3 dni, a następnie 4 ml (100 kropli) 2 razy na dobę.
Dzieci 6.–12. roku życia: 2 ml (50 kropli) 2–3 razy na dobę.
Dzieci 2.–6. roku życia: 1 ml (25 kropli) 3 razy na dobę.
Dzieci 1.–2. roku życia: 1 ml (25 kropli) 2 razy na dobę.
Przyjmować po posiłkach.
Preparatu nie należy stosować bezpośrednio przed snem.
Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu w I trymestrze ciąży ani w okresie
karmienia piersią.
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Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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