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Erdomed Muko 225 mg, na kaszel, proszek do sporządzania
zawiesiny doustnej, 20 saszetek
 

Cena: 30,35 zł

Opis słownikowy

Dawka 225 mg

Opakowanie 20 saszetek

Postać proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent MEDAGRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Erdosteinum

Opis produktu
 

Wskazania
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.

Działanie
Substancja czynna erdosteina zmniejsza lepkość śluzu w drogach oddechowych i ułatwiają jego wykrztuszanie.

Dawkowanie

Dzieci od 12. roku życia: 1 saszetka 2 razy na dobę.
Dorośli: 1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę.

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.

Skład

Substancja czynna: erdosteina. 1 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, ?-tokoferol (E 307)).

Przeciwwskazania
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Uczulenie na substancję czynną, którykolwiek z pozostałych składników tego leku, albo na substancje zawierające wolne grupy
SH (np.: acetylocysteinę);
Zaburzenia czynności wątroby;
Niewydolność nerek (klirens kreatyniny <25 ml/min);
Homocystynuria (genetycznie uwarunkowana choroba metaboliczna polegająca na nieprawidłowym metabolizmie aminokwasu
metioniny);
Dzieci poniżej 12. roku życia.

Działania niepożądane

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów): ból w nadbrzuszu, nudności, ból głowy.
Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów): zgaga, zaparcie, biegunka, suchość jamy ustnej, zawroty głowy, ogólne złe
samopoczucie.
Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): brak odczuwania smaku lub zaburzenia smaku, objawy alergii: wysypka, pokrzywka,
gorączka.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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