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FLEGTAC Kaszel syrop 1,6mg/ml 1but.a125ml
 

Cena: 18,90 PLN

Opis słownikowy

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Flegtac Kaszel syrop 1,6mg/ml 1but.a125ml

Składniki:
1ml syropu zawiera 1,6mg bromoheksyny chlorowodorku. Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420) w ilości
760mg/ml, glikol propylenowy w ilości 40mg/ml, metylu parahydroksybenzoesan (E218) w ilości 0,90mg/ml, propylu
parahydroksybenzoesan (E216) w ilości 0,10mg/ml, sacharyna sodowa (E954), woda oczyszczona, aromat wiśniowy (glikol
propylenowy, alkohol benzylowy, trietylu cytrynian, kwas mlekowy, 4-metoksyacetofenon, 3-hydroksy-2 metylo-4-piron (maltol), aldehyd
anyżowy, kwas benzoesowy).

Dawkowanie:
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: 5ml (1 pełna łyżka miarowa) 3 razy na dobę. Na początku leczenia może być konieczne
zwiększenie dawki do 30ml/dobę (dawka maksymalna), (2 łyżki miarowe, trzy razy na dobę) co odpowiada 48mg bromoheksyny.
Dzieci w wieku powyżej 12 lat: 5ml (1 pełna łyżka miarowa), trzy razy na dobę, maksymalnie do 30ml na dobę (co odpowiada 48mg
bromoheksyny).
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 2,5ml (1 łyżka miarowa napełniona do podziałki 1/2), trzy razy na dobę, maksymalnie do 10ml na dobę (co
odpowiada 16mg bromoheksyny).
Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 1,25ml (1 łyżka miarowa napełniona do podziałki 1/4), trzy razy na dobę, maksymalnie do 5ml na dobę (co
odpowiada 8mg bromoheksyny).

Przeznaczenie:
ostre i przewlekłe schorzenia dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Warunki przechowywania:
Przechowywac w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga!
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 Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.
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