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Flavamed 60 mg, 10 tabletek musujących (KRÓTKA DATA do
2022-07-31)
 

Cena: 1,33 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,06 g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

Opis leku:

 Nazwa produktu leczniczego:

Flavamed, 60 mg, tabletki musujące.

Skład jakościowy i ilościowy:

Jedna tabletka musująca zawiera 60 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu 110,00 mg laktozy bezwodnej, 5,5 mmol (126,5 mg) sodu i 29 mg sorbitolu w jednej
tabletce.

Postać farmaceutyczna:

Tabletka musująca. Okrągłe, białe tabletki o średnicy 18 mm, z linią dzielącą po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Wskazania do stosowania:

Leczenie mukolityczne podczas mokrego kaszlu występującego w przebiegu ostrych i przewlekłych chorób oskrzeli i płuc. Flavamed jest
wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.
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Przeciwwskazania:

Nie stosować produktu leczniczego Flavamed w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą. Ze względu na dużą zawartość substancji czynnej oraz w związku z tym, że nie określono dotychczas bezpieczeństwa
stosowania i skuteczności produktu Flavamed u dzieci w wieku poniżej 12 lat, Flavamed jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej
12 lat.

Podmiot odpowiedzialny za dopuszczenie do obrotu:

BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin Niemcy.
Aktualizacja: 07.2016.
Informacja naukowa:
BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul.Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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