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Mucofortin, 10 tabletek musujących
 

Cena: 0,14 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,6 g

Opakowanie 10 tabl. (poj.)

Postać tabl.mus.

Producent NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Acetylcysteinum

Opis produktu
 

Opis leku:

Ułatwia odkrztuszanie
Rozrzedza wydzielinę dróg oddechowych

Mucofortin stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z
objawami zakażenia związanego z przeziębieniem.
Szczegółowe informacje znajdują się na ulotce.

Wskazania do stosowania:

Produkt Mucofortin stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u
pacjentów z objawami zakażenia związanego z przeziębieniem.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na acetylocysteinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stan astmatyczny. Fenyloketonuria. 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 acetylocysteiny (1 tabletka musująca) raz na dobę. Bez zalecenia lekarza produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 5

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
https://www.sekretzdrowia.pl/mucofortin-10-tabletek-musujacych.html
http://www.aptusshop.pl/


 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

dni. Ze względu na ilość substancji czynnej produktu Nacecis nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania:

Podanie doustne. Tabletkę musującą należy rozpuścić w ½ szklanki wody i wypić natychmiast po rozpuszczeniu. Roztwór jest
przejrzysty i bezbarwny.
Uwaga:
Stosować nie później niż 4 godziny przed snem ze względu na możliwość zalegania w oskrzelach rozrzedzonej wydzieliny. Podczas
leczenia zaleca sie przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

Skład:

Substancją czynną leku jest acetylocysteina. 1 tabletka musująca zawiera 600mg acetylocysteiny. Pozostałe składniki to:kwas
cytrynowy bezwodny, izomalt, sodu wodorowęglan, kwas askorobowy, aspartam (E951), aromat cytrynowy.

Producent:

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30,
07-300 Ostrów Mazowiecka

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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