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Fluimucil Forte 600 mg, 10 tabletek musujących
 

Cena: 13,19 zł

Opis słownikowy

Dawka 600 mg

Opakowanie 10 tabletek musujących

Producent ZAMBON S.P.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Acetylcysteinum

Opis produktu
 

Wskazania
Krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia
związanego z przeziębieniem.

Działanie
Acetylocysteina upłynnia śluz i wydzielinę śluzowo–ropną, poprzez rozrywanie wiązań dwusiarczkowych w polipeptydach śluzu w
drogach oddechowych.

Dawkowanie

Dorośli: 1 tabletka musująca produktu Fluimucil Forte (600 mg) raz na dobę.
Rozpuścić tabletkę w połowie szklanki letniej wody. Uzyskany roztwór jest gotowy do wypicia. Wypić bezpośrednio po
przygotowaniu.
W trakcie leczenia należy przyjmować zwiększoną ilość płynów.
Leczenie stanów ostrych nie powinno trwać dłużej niż 5 dni; w stanach przewlekłych leczenie może być kontynuowane przez
okres 3 do 6 miesięcy pod kontrolą lekarską.
Ostatnia dawka leku Fluimucil Forte powinna być podana najpóźniej 4 godziny przed snem.

Skład
Substancją czynną leku jest acetylocysteina. Jedna tabletka musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, aspartam, aromat cytrynowy.

Przeciwwskazania

Uczulenie na acetylocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
Stan astmatyczny;
Fenyloketonuria;
Dzieci poniżej 2 lat, gdyż substancja czynna: acetylocysteina może wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci w wieku
poniżej 2 lat.
Ze względu na ilość substancji czynnej leku Fluimucil Forte nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
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Działania niepożądane

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): nadwrażliwość, ból głowy, szum w uszach, tachykardia (przyspieszenie
czynności serca), wymioty, biegunka, zapalenie jamy ustnej, ból brzucha, nudności, pokrzywka, wysypka, obrzęk
naczynioruchowy (obrzęk skóry i błon śluzowych, który najczęściej dotyczy: twarzy, gardła, krtani, narządów płciowych, jelit),
świąd, gorączka, obniżenie ciśnienia krwi.
Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): skurcz oskrzeli, duszność, niestrawność.
Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna,
reakcja rzekomoanafilaktyczna), krwotok.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): obrzęk twarzy.

Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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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