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Fluimucil Muko, 200 mg /1g granulat, 20 saszetek
 

Cena: 21,99 zł

Opis słownikowy

Postać saszetki

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Acetylocysteina

Opis produktu
 

Opis Fluimucil Muko, 200 mg /1g granulat, 20 saszetek

Opis

Lek Fluimucil Muko stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający odkrztuszanie u
pacjentów z objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych.

Skład

Substancją czynną leku jest acetylocysteina.
Substancje pomocnicze: aspartam, Beta-karoten, aromat pomarańczowy, sorbitol.

1 saszetka (1 g granulatu) zawiera 100 mg acetylocysteiny.

Dawkowanie

Nie należy stosować leku dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem.
Zazwyczaj stosowana dawka leku Fluimucil Muko to:
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 14 lat:
1 saszetka 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 7 do 14 lat:
1 saszetka leku 2 razy na dobę.

Rozpuścić zawartość saszetki w małej ilości wody, w razie potrzeby wymieszać łyżką. Uzyskany roztwór jest gotowy do wypicia.
Roztwór należy pić bezpośrednio po przygotowaniu.
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Ostatnia dawka leku powinna być podana najpóźniej 4 godziny przed snem.

Działanie

Acetylocysteina, substancja czynna leku Fluimucil Muko, upłynnia śluz i wydzielinę śluzowo-ropną, poprzez rozrywanie wiązań
dwusiarczkowych w polipeptydach śluzu w drogach oddechowych.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku:

jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników produktu
jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, stan astmatyczny, fenyloketonuria.

Działania niepożądane

Doustne podanie leku może czasem wywołać nudności i wymioty oraz rzadziej reakcje alergiczne, takie jak: pokrzywka i skurcz oskrzeli,
szczególnie u pacjentów chorych na astmę oskrzelową.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ciąża i karmienie piersią:
Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.
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