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Levopront syrop 0,06g/10ml 120ml(butelka)
 

cena: 20,90 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,06 g/10ml

Opakowanie 120 ml (butelka)

Postać syrop

Producent DOMPE FARMACEUTICI S.P.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Levodropropizinum

Opis produktu
 

Wskazania:

Objawowe leczenie nieproduktywnego kaszlu.

Działanie:

Przeciwkaszlowe.

Skład:

10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny.

Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek,
substancja poprawiająca smak i zapach wiśniowa, metylu parahydroksybenzoesan, propylu
parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Sposób użycia:

10-20 kg - 3 ml syropu 3 razy na dobę
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20-30 kg - 5 ml syropu 3 razy na dobę
Dorośli - 10 ml syropu 3 razy na dobę.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:

uczulenie na którykolwiek składnik leku,
osoby z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka
oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek),
ciąża i laktacja.

 

Działania niepożądane:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo rzadko) pokrzywka, rumień, osutka, świąd,
obrzęk naczynioruchowy, reakcje skórne. Opisano pojedynczy przypadek epidermolizy ze
skutkiem śmiertelnym. 
Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo rzadko) bóle żołądka, bóle brzucha, nudności, wymioty,
biegunka. Opisano dwa pojedyncze przypadki - odpowiednio - zapalenia języka i
aftowego zapalenia jamy ustnej z gorączką. U jednej osoby stwierdzono cholestatyczne
zapalenie wątroby. Opisano także pojedynczy przypadek śpiączki hipoglikemicznej - u
pacjentki w podeszłym wieku przyjmującej jednocześnie doustne produkty
hipoglikemizujące. 
Zaburzenia ogólne: (bardzo rzadko) reakcje alergiczne i anafilaksja, ogólne złe
samopoczucie. Zgłaszano pojedyncze przypadki uogólnionego obrzęku, omdleń i
astenii. 
Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo rzadko) zawroty głowy, zaburzenia równowagi,
drżenia, parestezje. Opisano pojedynczy przypadek wystąpienia drgawek kloniczno-
tonicznych oraz napadu typu petit mal. Zaburzenia serca: kołatanie serca, tachykardia,
obniżenie ciśnienia tętniczego. W pojedynczym przypadku opisano zaburzenia rytmu
serca w postaci bigeminii przedsionkowej. 
Zaburzenia psychiczne: (bardzo rzadko) drażliwość, senność, depersonalizacja.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: duszność, kaszel, obrzęk
błony śluzowej układu oddechowego. 
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (bardzo rzadko) astenia i osłabienie
kończyn dolnych. Opisano kilka przypadków obrzęku powiek, które w większości można
uznać za obrzęk naczynioruchowy, biorąc pod uwagę jednoczesne wystąpienie
pokrzywki. Stwierdzono pojedynczy przypadek rozszerzenia źrenic oraz utratę zdolności
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widzenia u jednej osoby. W obu przypadkach objawy ustąpiły po odstawieniu leku. U
jednego noworodka opisano senność, obniżenie napięcia mięśni oraz wymioty, co
przypisano przedostaniu się do organizmu dziecka lewodropropizyny zażywanej przez
karmiącą piersią matkę. Objawy pojawiły się po karmieniu i ustąpiły spontanicznie po
ominięciu kilku karmień (piersią). Reakcje niepożądane miały ciężki przebieg tylko
sporadycznie. Należą do nich niektóre przypadki reakcji skórnych (pokrzywka, świąd),
wspomniany już przypadek zaburzeń rytmu serca, przypadek śpiączki hipoglikemicznej
oraz kilka reakcji alergicznych/anafilaktycznych, w postaci obrzęku, duszności,
wymiotów i biegunki. Jeden przypadek epidermolizy, który wystąpił u pacjentki w
podeszłym wieku leczonej jednocześnie kilkoma lekami, zakończył się zgonem.
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