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Maxipulmon Syrop 120 ml
 

Cena: 16,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 3 mg/ml

Opakowanie 120 ml (butelka)

Postać syrop

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Butamiratum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
3 mg/ml, Butamirati citras

Lek przeciwkaszlowy - stosowany w suchym kaszlu różnego pochodzenia

Wskazania do stosowania
Maxipulmon jest stosowany w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu różnego pochodzenia.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Składniki
1 ml syropu zawiera 3 mg butamiratu cytrynianu oraz substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420), sukralozę (E
955), sodu chlorek, kwas benzoesowy (E 210), glicerol (E 422), sodu wodorotlenek, aromat malinowy AR 0320 (Himbeere fl. (mieszanina
substancji aromatycznych i rozpuszczalnika), 3-cis-hexenol, glikol 1,2-propylenowy, wanilina), aromat waniliowy AR 0345 (dwuacetyl,
etylu maślan, wanilina, glikol 1,2-propylenowy, woda), wodę oczyszczoną

Dawkowanie
Sposób i droga podania Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 3 razy na dobę
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 7,5 ml syropu 3 razy na dobę
Dorośli: 7,5 ml syropu 4 razy na dobę

Przechowywanie
Okres ważności po pierwszym otwarciu: 3 miesiące.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanova24.pl
https://www.aptekanova24.pl/maxipulmon-syrop-120-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24378
Lek na receptę: Nie
Tekst ulotki z informacjami o produkcie: Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2017

Producent
Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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