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FLUIMUCIL MUKO 200 mg 20 saszetek
 

Cena: 10,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ZAMBON

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

OpisFLUIMUCIL MUKO 200 mg 20 saszetekFluimucil Muko 200 mg to produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza (OTC), w
postaci granulatu do sporządzania roztworu doustnego odpowiedni do krótkotrwałego stosowania u pacjentów z objawami zakażenia w
obrębie górnych dróg oddechowych. Każda saszetka zawiera 200 mg acetylocysteiny - substancji czynnej, która rozrzedza wydzielinę
śluzowo-ropną i śluz, ułatwiając ich odkrztuszanie, i przyczynia się tym samym do oczyszczenia dróg oddechowych. Lek może być
stosowany u osób dorosłych i dzieci od 7 roku życia.WskazaniaDo krótkotrwałego stosowania u pacjentów z objawami infekcji w
obrębie górnych dróg oddechowych w celu ich oczyszczenia, poprzez rozrzedzenie wydzieliny dróg oddechowych i ułatwienie jej
odkrztuszania.Sposób użyciaLek Fluimucil Muko 200 mg 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.Dzieci w wieku od 7 do 14
lat: 1 saszetka 2 razy na dobę.Dorośli i dzieci w wieku powyżej 14 lat: 1 saszetka 2 do 3 razy na dobę.Zawartość saszetki należy
rozpuścić w połowie szklanki letniej wody, w razie potrzeby wymieszać łyżką. Sporządzony roztwór jest gotowy do wypicia. Należy go
wypić bezpośrednio po przygotowaniu. Ostatnia dawka leku Fluimucil Muko powinna być podana najpóźniej 4 godziny przed snem. W
trakcie stosowania leku Fluimucil Muko należy przyjmować zwiększoną ilość płynów.Nie należy stosować leku Fluimucil Muko dłużej niż
5 dni bez konsultacji z lekarzem. W przypadku wrażenia, że działanie leku Fluimucil Muko jest za mocne lub za słabe, należy poradzić się
lekarza.W przypadku doustnego stosowania leku nie obserwowano szczególnych objawów przedawkowania. Przedawkowanie może
prowadzić do objawów żołądkowo-jelitowych, takich jak nudności, wymioty i biegunka. Nie jest znane żadne antidotum, specyficzne dla
acetylocysteiny. Stosuje się leczenie objawowe. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.W przypadku pominięcia zastosowania leku nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej
dawki.Skład1 saszetka (1 g granulatu) zawiera:substancję czynną: acetylocysteina (Acetylcysteinum) 200 mg;substancje pomocnicze:
aspartam, beta-karoten (zawiera sacharozę i mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu), aromat pomarańczowy (zawiera glukozę i laktozę),
sorbitol.
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