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Acetylcysteinum Flegamina 600 mg x 10 tabl musujących
 

Cena: 10,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acetylcysteinum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest: acetylocysteina.
1 tabletka musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny.

Pozostałe składniki leku to: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, kwas adypinowy, powidon K-25, aspartam (E 951),
aromat cytrynowy (zawiera maltodekstrynę, sacharozę, gumę arabską (E 414), triacetynę (E 1518), alfa-tokoferol (E 307)).

Wskazania i działanie

Acetylcysteinum Flegamina zawiera substancję czynną acetylocysteinę, która jest lekiem rozrzedzającym uporczywy śluz w
drogach oddechowych.
Acetylcysteinum Flegamina jest wskazana u młodzieży w wieku powyżej 14 lat i dorosłych do rozrzedzania śluzu i ułatwiania
jego odkrztuszania w zapaleniu oskrzeli wywołanym przeziębieniem z towarzyszącą uporczywą wydzieliną dróg oddechowych i
zmniejszonym transportem śluzu.
Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Acetylcysteinum Flegamina:

jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku

Dawkowanie
Młodzież w wieku od 14 lat i dorośli - 1 tabletka musująca raz na dobę.
Sposób i czas stosowania
Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody, a następnie wypić zawartość całej szklanki.
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Lek można przyjmować niezależnie od posiłku.
Nie stosować dłużej niż 5 dni.

Działania niepożądane
Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych bardzo rzadkich (mogą występować rzadziej niż 1 na 10 000 osób) objawów,
należy przerwać stosowanie leku Acetylcysteinum Flegamina i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną:

ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella związane z tymczasowym przyjmowaniem
acetylocysteiny. Objawy obejmują wysypkę, problemy z połykaniem lub oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż 1 na 100 osób):

reakcje nadwrażliwości
ból głowy
dzwonienie w uszach (szumy uszne)
przyspieszone bicie serca
wymioty, biegunka, zapalenie błony śluzowej w jamie ustnej, ból brzucha, nudności
reakcje alergiczne: bąble pokrzywkowe, swędzenie, wysypka, obrzęk skóry i błony śluzowej
gorączka
niskie ciśnienie krwi

Rzadko (mogą występować rzadziej niż 1 na 1000 osób):

duszność, skurcz oskrzeli – głównie u pacjentów z hiperreaktywnym układem oskrzelowym w astmie oskrzelowej
zgaga

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż 1 na 10 000 osób):

reakcje nadwrażliwości aż do wstrząsu
krwotok

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

gromadzenie się wody w obrębie twarzy (obrzęk twarzy)

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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