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MUCOFORTIN 0,6g 10tabl.mus. $
 

cena: 12,20 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,6 g

Opakowanie 10 tabl. (pojem.)

Postać tabl.mus.

Producent NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Acetylcysteinum

Opis produktu
 

Wskazania:

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

Działanie:

Upłynnia wydzielinę.

Sposób użycia:

Dorośli: 600 mg acetylocysteiny (1 tabl.) raz/dobę. Bez zalecenia lekarza produktu
leczniczego nie należy stosować dłużej niż 5 dni. 
Dzieci i młodzież (<18 lat): ze względu na ilość substancji czynnej produktu nie należy
stosować u dzieci i młodzieży <18 lat.
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Skład:

1 tabletka musująca zawiera 600mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum); pozostałe składniki
leku to: kwas cytrynowy bezwodny, izomalt, sodu wodorowęglan, kwas askorbowy, aspartam
(E951), aromat cytrynowy.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na acetylocysteinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stan
astmatyczny. Fenyloketonuria. Dzieci poniżej 2 lat - gdyż substancja czynna: acetylocysteina
może wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci poniżej 2 lat.

Interakcje:

Nie należy podawać leków przeciwkaszlowych w skojarzeniu z acetylocysteiną, ponieważ
osłabienie odruchu kaszlowego może prowadzić do zalegania wydzieliny oskrzelowej. Węgiel
aktywny może osłabiać działanie acetylocysteiny. Istniejące doniesienia o inaktywacji
antybiotyków przez acetylocysteinę i inne leki mukolityczne dotyczą jedynie doświadczeń in
vitro, w których wymienione substancje mieszano ze sobą bezpośrednio. Jednak ze względów
bezpieczeństwa acetylocysteinę i doustnie podawane antybiotyki należy przyjmować
oddzielnie, w odstępie co najmniej 2 h. Opisane niezgodności in vitro dotyczyły zwłaszcza
półsyntetycznych penicylin, tetracyklin, cefalosporyn i aminoglikozydów. Nie wykazano
niezgodności acetylocysteiny z takimi antybiotykami, jak amoksycylina, doksycyklina,
erytromycyna, tiamfenikol i cefuroksym. Acetylocysteina nasila przenikanie cefuroksymu do
wydzieliny oskrzelowej. Skojarzone stosowanie acetylocysteiny i nitrogliceryny lub innych
azotanów może prowadzić do nasilenia ich działania rozszerzającego naczynia krwionośne i
hamowania agregacji płytek krwi. Jeśli konieczne jest jednoczesne leczenie acetylocysteiną i
nitrogliceryną, należy monitorować stan pacjenta, czy nie występuje u niego ciężkie
niedociśnienie. Wpływ acetylocysteiny na wyniki badań laboratoryjnych: acetylocysteina może
wpływać na wyniki oznaczeń salicylanów metodą kolorymetryczną. Acetylocysteina może
wpływać na wyniki oznaczeń ketonów w moczu.

Działania niepożądane:

Zaburzenia żołądka i jelit: (niezbyt często) zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wymioty,
biegunka, ból brzucha, nudności; (rzadko) niestrawność. Zaburzenia układu nerwowego:
(niezbyt często) ból głowy. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:
(rzadko) skurcz oskrzeli, duszność. Zaburzenia ucha i błędnika: (niezbyt często) szumy uszne.
Zaburzenia układu immunologicznego: (niezbyt często) reakcje nadwrażliwości; (bardzo
rzadko) wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne/rzekomoanafilaktyczne. Zaburzenia
serca: (niezbyt często) tachykardia. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często)
pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, świąd. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu
podania: (niezbyt często) gorączka; (częstość nieznana) obrzęk twarzy. Zaburzenia
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naczyniowe: (niezbyt często) niedociśnienie tętnicze; (bardzo rzadko) krwotok. Istnieją
doniesienia o bardzo rzadkich przypadkach wystąpienia ciężkich reakcji skórnych, w tym
zespołu Stevensa-Johnsona i zespołu Lyella, po podaniu acetylocysteiny. W większości
przypadków w wywołaniu zmian na skórze i błonach śluzowych najprawdopodobniej
uczestniczył przynajmniej jeden inny lek. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe zmiany na skórze
lub błonach śluzowych, należy niezwłocznie przerwać podawanie acetylocysteiny. W
przebiegu różnych badań obserwowano zmniejszoną agregację płytek krwi w obecności
acetylocysteiny, ale obecnie nie jest możliwe ustalenie znaczenia klinicznego tego zjawiska.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Informacje ogólne:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, ponieważ leki
niewłaściwie stosowane mogą zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu.
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