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MUCOFORTIN 600 mg 10 tabletek musujących
 

Cena: 13,50 PLN

Opis słownikowy

Producent ZDROVIT

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

DziałanieTabletki musujące Mucofortin zawierają substancję czynną acetylocysteinę, która zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej i
ułatwia odkrztuszanie.Lek Mucofortin stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej
odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia związanego z przeziębieniem.Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent
czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.Sposób użyciaLek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w
ulotce dla pacjenta lub wedługzaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.Zalecana dawka to:Dorośli1 tabletka musująca raz na dobę (co odpowiada 600 mg acetylocysteiny raz na dobę).Stosowanie
u dzieci i młodzieżyLeku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.Ważne. Informacje ważne przed przyjęciem leku
MucofortinKiedy nie przyjmować leku Mucofortin:Jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinę lub na którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami uczulenia mogą być: świąd, pokrzywka, wysypka, skurcz oskrzeli
(duszność), przyspieszone bicie serca i obniżone ciśnienie tętnicze krwi. Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy
natychmiast przerwać stosowanieMucofortin i skontaktować się z lekarzem.W stanie astmatycznym (duszność w przebiegu astmy
oskrzelowej lub obturacyjnej choroby płuc nieustępująca pomimo stosowania leków rozkurczających oskrzela).Jeśli pacjent ma
fenyloketonurię (patrz punkt „Mucofortin zawiera aspartam”).U dzieci w wieku poniżej 2 lat, gdyż substancja czynna: acetylocysteina
może wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz również punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”
oraz „Jak przyjmować Mucofortin”).SkładMucofortin zawiera sódMucofortin zawiera 183,4 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej)
w każdej tabletce musującej.Odpowiada to 9,17% maksymalnej zalecanej przez WHO 2 g dobowej dawki sodu w diecie u osób
dorosłych.Mucofortin zawiera izomaltTen lek zawiera izomalt (substancję słodzącą). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta
nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.Mucofortin zawiera aspartamLek
ten zawiera 39,9 mg aspartamu w każdej tabletce musującej. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z
fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego
wydalania.
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