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Supremin syrop 4mg/5ml 1but.a200ml
 

Cena: 27,70 pln

Opis słownikowy

Dawka 4 mg/5ml

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 1 but.a 200ml

Postać syrop

Producent/
Dystrybutor

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Butamiratum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Substancja czynna: 5 ml syropu zawiera 4 mg cytrynianu butamiratu.  Wskazania Ostry, suchy kaszel.  Działanie Nieopioidowy lek
przeciwkaszlowy o działaniu ośrodkowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu, hamując odruch kaszlowy na poziomie rdzenia
przedłużonego. Obok działania przeciwkaszlowego butamirat nieznacznie rozkurcza mięśnie oskrzeli. Po podaniu doustnym wchłania
się szybko i całkowicie. Jest metabolizowany na drodze hydrolizy do 2 metabolitów (kwas 2-fenylomasłowy i dietyloaminoetoksyetanol),
które również wykazują aktywność przeciwkaszlową. Butamirat i jego metabolity osiągają maksymalne stężenie we krwi po około 1,5 h
od podania. Lek wiąże się z białkami osocza w około 95%. T0,5 kwasu 2-fenylomasłowego wynosi 21 h, a dietyloaminoetoksyetanolu - 5
h. Metabolity są wydalane z moczem w postaci połączeń z kwasem glukuronowym.  Dawkowanie Doustnie:dzieci 3-6 r.ż. - 5 ml (4 mg) 3
razy na dobę,7-12 r.ż. - 10 ml (8 mg) 3 razy na dobę,powyżej 12 r.ż. - 15 ml (12 mg) 3 razy na dobę;dorośli – 15 ml (12 mg) 4 razy na
dobę. Lek należy przyjmować przed posiłkiem. Preparatu nie należy stosować dłużej niż przez kilka dni.  Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na butamirat lub pozostałe składniki preparatu. Fenyloketonuria. Preparatu nie należy stosować u pacjentów z objawami
ciężkiego zahamowania czynności ośrodka oddechowego. Nie zaleca się stosowania leku w I trymestrze ciąży. W II i III trymestrze ciąży
oraz w okresie karmienia piersią lek może być stosowany jedynie w przypadku konieczności. W rzadkich przypadkach może dochodzić
do zmniejszenia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.  Informacja Przed użyciem zapoznaj się z ulotką
dołączoną do opakowania ,bądż skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą ,gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu
życiu lub zdrowiu.  
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