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Fluimucil Forte 600 mg x 10 tabl musujących
 

Cena: 17,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent ZAMBON

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acetylcysteinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Fluimucil forte 600 mg 10 tabletek musujących to lek, który pomaga w oczyszczaniu dróg oddechowych. Poprzez rozrzedzanie
wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych ułatwia odkrztuszanie. W ten sposób szybko możemy pozbyć się mokrego kaszlu.

W skład każdej z musujących tabletek Fluimucil forte wchodzi substancja czynna w postaci acetylocysteiny – Acetylcysteinum (600
mg). Substancja ta ma zdolność rozbijania glikoprotein śluzu na mniejsze cząsteczki oraz upłynniania go i zmniejszania jego lepkości.
Przyjazna zarówno dla dorosłych, jak i dla osób starszych postać Fumicilu forte – tabletki musujące – sprawia, że lek nie tylko łatwo
jest przyjmować, ale że organizm także szybko go przyswaja, a jego oddziaływanie jest błyskawiczne. Lek szybko przynosi ulgę przy
mokrym kaszlu. Pozwala na lepsze funkcjonowanie w ciągu dnia i umożliwia spokojny sen.

Na co jest produkt Fluimucil forte? Wskazaniem do podawania leku jest mokry, męczący kaszel. Przepisuje się go osobom skarżącym
się na infekcje dróg oddechowych, kiedy tego rodzaju dolegliwość jest jednym z objawów.

Mokry kaszel to jedna z najbardziej uciążliwych oznak różnego rodzaju infekcji dróg oddechowych. Pojawia się, gdy organizm chce
usunąć tworzącą się w oskrzelach wydzielinę. Zwany jest produktywnym lub wilgotnym, może w znacznym stopniu utrudniać codzienne
funkcjonowanie, a także zaburzać sen. Mokry kaszel może być objawem infekcji bakteryjnej, zapalenia płuc, alergii, mukowiscydozy,
gruźlicy. Warto jednak pamiętać, że mokry kaszel spełnia ważną funkcję w ludzkim organizmie. Służy pozbywaniu się, wraz z wydzieliną
zalegających w drogach oddechowych drobnoustrojów – oczyszczamy w ten sposób nasz organizm. Warto wspomóc układ
oddechowy w usuwaniu zbędnej wydzieliny za pomocą odpowiednich preparatów, takich jak lek Fluimucil forte. Funkcja tego preparatu
to rozrzedzanie wydzieliny znajdującej się w drogach oddechowych i ułatwianie jej wydalania z organizmu.

Lek dostępny jest w formie tabletek musujących o delikatnym cytrynowym smaku. Rozpuszczone w szklance letniej wody tworzą łatwo
przyswajalny roztwór doustny. Napój należy przyjmować po posiłku, lecz najpóźniej cztery godziny przed snem. Bez konsultacji z
lekarzem nie należy przyjmować preparatu przez dłużej niż pięć dni.

Przeciwwskazaniami do stosowania leku są nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, stan
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astmatyczny i fenyloketonuria. Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat. Powodem tego jest fakt, że substancja czynna
– acetylocysteina może wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci w wieku poniżej 2. roku życia.

Jak każdy lek, niepożądane działania ma także i Fluimucil forte. Funkcja preparatu – rozrzedzenie zalegającej w drogach oddechowych
wydzieliny oraz jego skuteczność, a zatem korzyści z jego stosowania, jak w przypadku wszystkich leków są z reguły większe niż szkody
możliwie przez niego wywołane.

Niezbyt często występującymi skutkami niepożądanymi przyjmowania leku Fluimucilu forte mogą być: bóle głowy, szumy uszne,
zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), niedociśnienie tętnicze, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, nudności, biegunka,
wymioty, bóle brzucha, gorączka, reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy).

Rzadko pojawiają się: niestrawność, duszność, skurcz oskrzeli.
Bardzo rzadko dochodzi do takich objawów jak: krwotok, reakcje anafilaktyczne, w tym niebezpieczny dla życia wstrząs anafilaktyczny.
Możliwe są ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa i Johnsona oraz martwica toksyczna rozpływna naskórka. Acetylocysteina
zmniejsza agregację płytek krwi (nie jest znany charakter kliniczny tego zjawiska). Należy także pamiętać, że jeśli kaszel nie przechodzi,
potrzebna jest wizyta u lekarza.

Przed zastosowaniem leku Fluimucil forte należy zapoznać się z ulotką informacyjną lub skontaktować z lekarzem bądź farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Skład

 1 tabletka musująca zawiera substancję czynną: 600 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum).

Wskazania i działanie
Fluimucil® Forte to lek występujący w postaci tabletek musujących do przygotowywania roztworu doustnego o przyjemnym
cytrynowym smaku.
Oczyszcza drogi oddechowe. Likwiduje przyczynę mokrego kaszlu – rozrzedza zalegającą wydzielinę, a przez to ułatwia jej
odkrztuszanie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, stan astmatyczny, fenyloketonuria, stosowanie u
dzieci w wieku poniżej 2 lat – gdyż substancja czynna: acetylocysteina może wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci w wieku
poniżej 2 lat.

Dawkowanie
Dorośli: 600 mg (1 tabletka musująca) 1 raz na dobę.
Preparat należy przyjmować po posiłku. Tabletkę musującą należy rozpuścić w 0,5 szklanki letniej wody i wypić zaraz po rozpuszczeniu.
W okresie leczenia korzystne jest przyjmowanie zwiększonej ilości płynów. Preparatu nie należy stosować bezpośrednio przed snem (nie
później niż 4 godziny przed snem).
Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 5 dni.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, również Fluimucil Muko może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych
stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia
się działań niepożądanych.
Niezbyt często mogą wystąpić: bóle głowy, szumy uszne, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), niedociśnienie tętnicze,
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, nudności, biegunka, wymioty, bóle brzucha, gorączka, reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka,
wysypka, obrzęk naczynioruchowy).
Rzadko: niestrawność, duszność, skurcz oskrzeli.
Bardzo rzadko: krwotok, reakcje anafilaktyczne, w tym niebezpieczny dla życia wstrząs anafilaktyczny. Możliwe ciężkie reakcje skórne, w
tym zespół Stevensa i Johnsona oraz martwica toksyczna rozpływna naskórka. Acetylocysteina zmniejsza agregację płytek krwi (nie
jest znane znaczenie kliniczne tego zjawiska).

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.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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