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Flegamax Forte 6 saszetek
 

cena: 22,57 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała drogi oddechowe

Działanie wspomagające, wykrztuśne

Opakowanie 6 sztuk

Postać granulat

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Carbocisteinum

Wskazania kaszel mokry

Opis produktu
 

Opis:
W skład układu oddechowego wchodzi jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela, tworzące rozbudowany system – drzewo
oskrzelowe, i płuca. Na skutek r żnych chor b układu oddechowego zaczyna odkładać się wydzielina, kt rej nadmiar blokuje drogi
oddechowe, wywołując kaszel i problemy z oddychaniem. Wydzielina ta może zalegać w r żnych miejscach, m.in. w nosie, zatokach i
oskrzelach.
Flegamax Forte zawiera jako substancję czynną karbocysteinę, która wpływa na skład wydzieliny oskrzelowej. Karbocysteina powoduje,
że wydzielina jest bardziej płynna. Ułatwia to rzęskom (drobnym włoskom wyścielającym drogi oddechowe) transport wydzieliny
oskrzelowej i usuwanie z dr g oddechowych podczas kaszlu.
Lek ten stosuje się w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej
wydzieliny.
W celu ułatwienia odkrztuszenia zalegającej wydzieliny opr cz stosowania leku rozrzedzającego wydzielinę zalecane jest r wnież
spożywanie dużej ilości płyn w (przynajmniej 2-3 litr w na dobę).
Jeśli po upływie 4 do 5 dni stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwr cić się do lekarza.

Skład i postać:
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. Granulat do sporządzania roztworu doustnego, w saszetce. Żółtawy
granulat, o pomarańczowym zapachu.

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

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

Podmiot odpowiedzialny:
Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
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