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ERDOMED MUKO 225 mg proszek do sporządzania
zawiesiny doustnej 10 saszetek
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,225 g

Opakowanie 10 sasz.

Postać prosz.do sp.zaw.doust.

Producent ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Erdosteinum

Opis produktu
 

Opis 
 
  
  
    
Na kaszel mokry?Na zatkane zatoki? Erdomed Muko.  

  Jak działaERDOSTEINA? Kiedy stosowaćERDOMED MUKO? Bezpiecznydla żołądka Dawkowanie Co wyróżniaERDOMED MUKO? 
Szczegółyproduktu  

  

  
  
  
    

zawiera ERDOSTEINĘ - najnowszą substancję leczniczą1 o szerokim spektrum działania:  

lek OTC
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1 IQVIA, Dataview, R05C, 2020

  
  
   

  

Zmniejsza gęstość i lepkość wydzieliny, ułatwia jej usuwanie z dróg oddechowych.

 

  
   

  

Zmniejsza częstość i natężenie uporczywego kaszlu.

 

  
   

  

Zmniejsza przyleganie bakterii do nabłonka dróg oddechowych, dzięki czemu minimalizuje ryzyko rozwoju infekcji bakteryjnej.  

 

  
   

  

Działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie.  

 

  
   

  

Zwiększa stężenie antybiotyku w wydzielinie, co poprawia efektywność antybiotykoterapii.  
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  Kiedy zastosować  ? 

Lek jest stosowany w celu rozrzedzenia i ułatwienia wykrztuszania śluzowej wydzieliny z dróg oddechowych.  

   

2ChLP Erdomed Muko

  jest BEZPIECZNY DLA ŻOŁĄDKA. 
  
  

Erdosteina to PROLEK, który w formie nieaktywnej przechodzi przez przewód pokarmowy. Dzięki temu nie wywiera wpływu na błonę
śluzową żołądka.  

  

  Może być bezpiecznie stosowany u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy3.  

 

   

  

3Kupaj A., Fornal R., Kurzawa R., Zastosowanie erdosteiny w codziennej praktyce lekarskiej, Świat Medycyny i Farmacji, 2019, 12, 18-24

 

  
  
  Dawkowanie 
  
  
   
Dorośli 1 saszetka 2-3 x na dobę  

  
   
Dzieci > 12 r.ż. 1 saszetka 2 x na dobę  

Leku nie należy stosować przed snem ze względu na utrudnione odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny podczas snu.  

  Jak przygotować? 
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Zawartość saszetki rozpuścić w pół szklanki (120 ml) wody o temperaturze pokojowej. Podanie doustne.

 

  Co wyróżnia ? 
  
   

  Najnowsza substancja lecznicza1o szerokim spektrum działania. Ułatwia odkrztuszanie zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych.
Minimalizuje ryzyko rozwoju infekcji bakteryjnej. Zmniejsza częstość i natężenie uporczywego kaszlu. Bezpieczny dla żołądka,
podawany w formie nieaktywnego proleku. Przyjazna dla dzieci (od 12 r.ż.) i dorosłych postać pomarańczowego płynu, który
dodatkowo nawadnia organizm.  

1 IQVIA, Dataview, R05C, 2020

   

  
  
  
    

dostępny w dwóch wariantach opakowania

  
  
   

  

lek OTC

1 opakowanie wystarczana 1 pełną terapię

  
   

  

lek OTC
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  Sprawdź dostępność  

  Szczegóły produktu 
    
  Skład  

  Wskazania  

  Stosowanie  

  Przechowywanie  

  Inne informacje  

  Skład 

Substancją czynną leku jest erdosteina. Jedna saszetka zawiera 225 mg erdosteiny. Pozostałe składniki to: sacharoza,
karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemu dwutlenek, sukraloza (E 955), kwas jabłkowy bezwodny, aromat pomarańczowy
[maltodekstryna kukurydziana, substancje aromatyzujące (w tym, między innymi cytral, alkohol benzylowy, linalol), α-tokoferol (E 307)].  

Postać farmaceutyczna: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Lek Erdomed Muko dostępny w dwóch wielkościach opakowania:
10 i 20 saszetek.  

  Wskazania 

  Erdomed Muko zawiera substancję czynną erdosteinę, która należy do grupy leków mukolitycznych, zmniejszających lepkość śluzu
w drogach oddechowych i ułatwiających jego wykrztuszanie.  

  Erdomed Muko jest stosowany w celu rozrzedzenia i ułatwienia wykrztuszania śluzowej wydzieliny z dróg oddechowych, jako lek
wspomagający w leczeniu ostrych i przewlekłych schorzeń dróg oddechowych, takich jak stany zapalne nosa, zatok, krtani, tchawicy,
oskrzeli oraz płuc.  

  Stosowanie 

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Stosowanie u dzieci od 12. roku życia: 1 saszetka 2 razy na dobę.

Stosowanie u dorosłych: 1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę.

Nie jest wymagane korygowanie dawek u dorosłych w przypadku zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Stosowanie leku Erdomed Muko u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek: Nie jest wymagane korygowanie dawek u dorosłych
w przypadku umiarkowanej niewydolności nerek (klirens kreatyniny >25 ml/min).

Stosowanie leku Erdomed Muko u pacjentów w podeszłym wieku: Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów
w wieku powyżej 65 lat.
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Sposób użycia

Zawartość saszetki wsypać do ok. 120 ml (pół standardowej szklanki) wody o temperaturze pokojowej, w razie potrzeby zamieszać
do uzyskania rzadkiej, mętnej zawiesiny. Stosować doustnie, bezpośrednio po przygotowaniu, według powyższego schematu
dawkowania.

Leku nie należy stosować przed snem ze względu na utrudnione odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny podczas snu.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Przechowywanie 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Inne informacje 

Kiedy nie stosować leku Erdomed Muko:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), albo na
substancje zawierające wolne grupy SH (np.: acetylocysteinę); jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby; jeśli u pacjenta
występuje niewydolność nerek (klirens kreatyniny 
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Galeria
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