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Erdomed Muko 225 mg lek na kaszel mokry i zatkane zatoki x
10 sasz
 

Cena: 18,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent ANGELINI

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Erdosteinum

Opis produktu
 

  
  
  
  

  Na kaszel mokry?Na zatkane zatoki? ErdomedMuko. 
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Jak dzia?aERDOSTEINA?
Kiedy stosowa?ERDOMED MUKO?

Bezpiecznydla ?o??dka

Dawkowanie
Co wyró?niaERDOMED MUKO?
Szczegó?yproduktu

  
  
  
  
  

  
zawiera ERDOSTEIN?  - najnowsz? substancj? lecznicz?1  o szerokim spektrum dzia?ania:  
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lek OTC

1 IQVIA, Dataview, R05C, 2020

  
  
 

  

  

Zmniejsza g?sto?? i lepko??
  wydzieliny, u?atwia jej usuwanie
  z dróg oddechowych.

 

  
 

  

  

Zmniejsza cz?sto?? i nat??enie
  uporczywego kaszlu.
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Zmniejsza przyleganie bakterii
  do nab?onka dróg oddechowych,
  dzi?ki czemu minimalizuje ryzyko
  rozwoju infekcji bakteryjnej.  

 

  
 

  

  

Dzia?a antyoksydacyjnie
  i przeciwzapalnie.  
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Zwi?ksza st??enie antybiotyku
  w wydzielinie, co poprawia
  efektywno?? antybiotykoterapii.  

 

 

  Kiedy zastosowa?  ? Lek jest stosowany w celu rozrzedzenia i u?atwienia  wykrztuszania ?luzowej wydzieliny z dróg oddechowych.  
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2ChLP Erdomed Muko

   jestBEZPIECZNY DLA ?O??DKA. 
  
  Erdosteina to PROLEK, który w formie  nieaktywnej przechodzi przez przewód  pokarmowy. Dzi?ki temu nie wywiera  wp?ywu na b?on? ?luzow? ?o??dka.   

    Mo?e by? bezpiecznie stosowany  u pacjentów z chorob? wrzodow?  ?o??dka i dwunastnicy3.   
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3Kupaj A., Fornal R., Kurzawa R., Zastosowanie erdosteiny w codziennej praktyce lekarskiej, ?wiat Medycyny i Farmacji, 2019, 12,
18-24

 

  
  
  Dawkowanie 
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Doro?li 1 saszetka  2-3 x na dob? 

  

 
  

Dzieci > 12 r.?. 1 saszetka  2 x na dob? 

Leku nie nale?y stosowa? przed snem
  ze wzgl?du na utrudnione odkrztuszanie
  rozrzedzonej wydzieliny podczas snu. 

  Jak przygotowa?? 
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Zawarto?? saszetki rozpu?ci? w pó?
  szklanki (120 ml) wody o temperaturze

  pokojowej. Podanie doustne.

 

  Co wyró?nia ?    
  

 
  

Najnowsza substancja lecznicza1o szerokim
  spektrum dzia?ania.
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U?atwia odkrztuszanie zalegaj?cej wydzieliny
  z dróg oddechowych.
Minimalizuje ryzyko rozwoju infekcji bakteryjnej.
Zmniejsza cz?sto?? i nat??enie uporczywego kaszlu.
Bezpieczny dla ?o??dka, podawany w formie
  nieaktywnego proleku.
Przyjazna dla dzieci (od 12 r.?.) i doros?ych posta?
  pomara?czowego p?ynu, który dodatkowo
  nawadnia organizm.

 

1 IQVIA, Dataview, R05C, 2020

   

  
  
  
  

  

dost?pny w dwóch wariantach
opakowania
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lek OTC

1 opakowanie wystarcza
na 1 pe?n? terapi?
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lek OTC

 

  Sprawd? dost?pno??  

  Szczegó?y produktu 
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    Sk?ad  

    Wskazania  

    Stosowanie  

    Przechowywanie  

    Inne informacje  

  Sk?ad Substancj? czynn? leku jest erdosteina. Jedna saszetka zawiera 225 mg erdosteiny.  Pozosta?e sk?adniki to: sacharoza, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemudwutlenek, sukraloza (E 955), kwas jab?kowy bezwodny, aromat pomara?czowy[maltodekstryna kukurydziana, substancje aromatyzuj?ce (w tym, mi?dzy innymi cytral,alkohol benzylowy, linalol), ?-tokoferol (E 307)].  
Posta? farmaceutyczna: proszek do sporz?dzania zawiesiny doustnej.  Lek Erdomed Muko dost?pny w dwóch wielko?ciach opakowania: 10 i 20 saszetek.  

     

  

  Erdomed Muko, proszek do sporz?dzania zawiesiny doustnej. Sk?ad: 1 saszetka zawiera 225 mg
erdosteiny (Erdosteinum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu 1 saszetka zawiera 3,5 g
sacharozy. Wskazania: Leczenie wspomagaj?ce w ostrych i przewlek?ych chorobach zapalnych dróg
z towarzysz?cym nadmiernym wydzielaniem ?luzu. Przeciwwskazania: Nadwra?liwo?? na substancj?
czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz?, lub na substancje zawieraj?ce wolne grupy SH.
Zaburzenia czynno?ci w?troby (np. zwi?kszenie aktywno?ci fosfatazy zasadowej w surowicy krwi,
zwi?kszenie aktywno?ci aminotransferaz w surowicy krwi). Niewydolno?? nerek (klirens kreatyniny
<25 ml/min). Homocystynuria (erdosteina jest cz??ciowo metabolizowana do homocysteiny, a nie ma
danych opisuj?cych podanie erdosteiny u pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu
aminokwasów, zw?aszcza u pacjentów na diecie wykluczaj?cej metionin?). Nie stosowa? u dzieci
poni?ej 12. roku ?ycia. Podmiot odpowiedzialny maj?cy pozwolenie do obrotu: Angelini Pharma
Polska Sp. z o.o. Pozwolenie nr 12739. OTC – produkt leczniczy wydawany bez recepty.  

  Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania,przeciwwskazania,dane dotycz?ce dzia?a? niepo??danych i dawkowanie orazinformacje dotycz?cestosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si? z lekarzemlub farmaceut?,gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciulub zdrowiu. 

EM/RC/11/21
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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.
 

Galeria
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