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Fluimucil Muko 200 mg x 20 saszetek po 1 g
 

Cena: 18,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Proszki

Producent ZAMBON

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acetylcysteinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Fluimucil Muko w postaci granulatu do sporządzania roztworu doustnego jest produktem dostępnym w wygodnych saszetkach.
Ma on charakterystyczny żółty kolor oraz wyróżnia się smakiem pomarańczowym. Przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych,
młodzieży i dzieci w wieku powyżej 7 lat. Na co jest Fluimucil Muko? Wskazaniem do stosowania leku są infekcje górnych dróg
oddechowych, którym towarzyszy utrudnione odkrztuszanie zalegającej wydzieliny. Składnikiem aktywnym leku jest acetylocysteina,
czyli substancja, która łatwo przenika przez błony komórkowe i przyczynia się do zmniejszania lepkości śluzu oraz ropno-śluzowej
wydzieliny. Dzieje się tak w związku z rozrywaniem wiązań dwusiarczkowych, które obecne są w polipeptydach śluzu. W konsekwencji
lek ułatwia odkrztuszanie zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny.

W opakowaniu znajduje się 20 saszetek Fluimucil Muko. W skład 1 saszetki (1 g granulatu) wchodzi 200 mg acetylocysteiny oraz
składniki pomocnicze. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce, chyba że lekarz
wskaże inaczej. Rekomendowane dawkowanie Fluimucil Muko zależne jest od wieku. W przypadku dzieci w wieku 7–14 lat zalecane
jest stosowanie 1 saszetki Fluimucil Muko 2 razy na dobę. W przypadku młodzieży od 14. roku życia oraz u osób dorosłych zalecane
dawkowanie to natomiast 1 saszetka Fluimucil Muko przyjmowana 2–3 razy na dobę. Lek powinien być zażywany po posiłku. Aby go
prawidłowo przyjąć, zaleca się rozpuszczenie zawartości saszetki w ½ szklanki letniej wody. Lek należy wypić bezpośrednio po
zamieszaniu i rozpuszczeniu. W czasie stosowania Fluimucil Muko należy pić większą ilość płynów. Ze względu na działanie leku zaleca
się, aby jego ostatnia dawka była przyjmowana nie później niż na 4 godziny przed snem. Lek Fluimucil Muko nie powinien być
stosowany dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Lek Fluimucil Muko ma także działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Niezbyt często lek powoduje szumy uszne.
Poza tym może wywoływać bóle głowy i tachykardię. Możliwe skutki uboczne leku Fluimucil Muko to również zapalenie błony śluzowej
jamy ustnej i niedociśnienie tętnicze. Niezbyt często lek przyczynia się również do występowania takich objawów, jak nudności, wymioty
czy biegunka. Może też powodować dolegliwości bólowe brzucha oraz reakcje nadwrażliwości. Pozostałe działania niepożądane leku
opisano w dołączonej do opakowania ulotce.

Przeciwwskazania do stosowania leku Fluimucil Muko to między innymi nadwrażliwość na jego składnik czynny lub składniki
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pomocnicze. Lek nie powinien być też stosowany w przypadku fenyloketonurii czy stanów astmatycznych. Przeciwwskazaniem jest też
wiek dziecka poniżej 2 lat, jako że acetylocysteina może w tej grupie wiekowej przyczynić się do niedrożności dróg oddechowych. Ze
względu na ilość substancji czynnej lek nie powinien być też podawany pacjentom w wieku poniżej 7 lat.

Skład

1 saszetka (1 g granulatu) zawiera substancję czynną: 200 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 g granulatu zawiera 25 mg aspartamu i 662,7 mg sorbitolu.

Wskazania i działanie
Fluimucil® Muko to lek w postaci granulatu do sporządzania roztworu doustnego. Głównym składnikiem leczniczym jest
acetylocysteina – łatwo przenikająca przez błony komórkowe substancja czynna, która upłynnia oraz zmniejsza lepkość śluzu i
wydzieliny śluzowo-ropnej, dzięki czemu ułatwia ich odkrztuszanie. Lek ma charakterystyczny żółty kolor i pomarańczowy smak.
Substancja czynna podana w postaci roztworu bardzo dobrze się wchłania.

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
Dzieci w wieku od 7 do 14 lat – 1 saszetka 2 x na dobę.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 14 lat – 1 saszetka 2-3 x na dobę.
Preparat należy przyjmować po posiłku. Zawartość torebki należy rozpuścić w 0,5 szklanki letniej wody, zamieszać i wypić bezpośrednio
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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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