
 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 
 

Flegamina Classic Syrop wykrztuśny o smaku malinowym
200 ml
 

Cena: 19,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 4 mg/5ml

Opakowanie 200 ml (butelka)

Postać syrop

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Bromhexinum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Syrop wykrztuśny dla dzieci w wieku od 7 lat i dorosłych

Bromhexini hydrochloridum 4 mg/5 ml, syrop

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Składniki
5 ml syropu zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: glukozę jednowodną, glicerol, propylu
parahydroksybenzoesan, etanol 96 % i inne

Dawkowanie
Podanie doustne.

Dawkowanie i sposób podawania:
Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:
Wiek Dzieci w wieku od 7 do 12 lat / Dawkowanie 5 ml 3 razy na dobę
Wiek Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat / Dawkowanie 10 ml 3 razy na dobę

5 ml = jedna łyżka miarowa

Dalsze informacje - patrz ulotka

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 28 dni.

Przeciwwskazania
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat ze względu na zawartość alkoholu.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18433
Tekst ulotki z informacjami o produkcie: Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2021

Producent
Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.,
ul. Emilii Plater 53,
00-113 Warszawa,
tel.: (22) 345 93 00
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