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Supremin syrop 4mg/5ml, 200ml
 

Cena: 13,68 zł

Opis słownikowy

Dawka 4 mg/5ml

Opakowanie 1 but.a 200ml

Postać syrop

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Butamiratum

Opis produktu
 

Opis leku:

SUPREMIN 4 mg/5 ml, syrop Butamirati citras
Lek Supremin w postaci syropu zawiera jako substancję czynną cytrynian butamiratu, który jest nieopioidowym lekiem
przeciwkaszlowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu poprzez hamowanie odruchu kaszlowego. Obok działania przeciwkaszlowego
butamirat nieznacznie rozszerza oskrzela.

Wskazania do stosowania:

ostry, suchy kaszel.

 Kiedy nie stosować leku Supremin:

-jeśli pacjent ma uczulenie na butamirat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6 ulotki),
-u pacjentów z fenyloketonurią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Supremin nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z objawami ciężkiego zahamowania czynności ośrodka oddechowego.
Leku nie należy stosować dłużej niż przez kilka dni.

Jak stosować lek Supremin
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Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Podanie doustne. Lek należy stosować przed posiłkami. Do opakowania leku
dołączona jest łyżeczka miarowa umożliwiająca odmierzenie 5 ml syropu. Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej
stosuje się:
-dzieci w wieku od 2 do 6 lat - 1 łyżeczka miarowa (4mg) 3 razy na dobę
-dzieci w wieku od 6 do 12 lat - 2 łyżeczk imiarowe( 8mg) 3 razy na dobę
-dzieci w wieku powyżej 12 lat 3 łyżeczki miarowe (12mg) 3 razy na dobę
-dorośli 3 łyżeczki miarowe (12mg) 4 razy na dobę
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza

Podmiot odpowiedzialny

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

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków

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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