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Atussan 1,5 mg/ml, syrop, 150 ml kaszel hamuje
 

cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1,5 mg/ml

Opakowanie 150 ML

Postać syrop

Producent POLFARMEX

Rejestracja lek

Substancja
czynna

Butamirati citras

Zastosowanie kaszel

Opis produktu
 

Substancja czynna: Butamirati citras

Skład

1 ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu.

5 ml syropu zawiera 7,5 mg butamiratu cytrynianu.

Substancje pomocnicze:

Sorbitol ciekły, niekrystalizujący (1 ml syropu zawiera 450 mg sorbitolu).

Glicerol (1 ml syropu zawiera 250 mg glicerolu).

Dawkowanie

Maksymalny czas trwania leczenia bez zalecenia lekarza wynosi 1 tydzień (patrz punkt 4.4).

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu (7,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu (15
mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na
dobę.

Dorośli: 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę.

Produkt leczniczy Atussan należy przyjmować przed posiłkiem.

Produktu leczniczego Atussan, 1,5 mg/ml, syrop nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 
Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Zawartość:

Atussan ma postać przezroczystego syropu o pomarańczowym smaku i zapachu. Butelka ze szkła oranżowego lub butelka z
politereftalanu etylenu - PET, zamykana zakrętką aluminiową lub zakrętką z polietylenu (PE), zawierająca 150 ml syropu, umieszczona w
tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest miarka dozująca.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLFARMEX

Pozwolenie: MZ 18093

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Atussan należy omówić to z lekarzam lub farmaceutą:

jeśli pacjent ma poważne trudności z oddychaniem (płytki, nieregularny oddech, nasilającą się duszność, sine zabarwienie skóry,
bezdech);- jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni; lekarz ustali przyczynę kaszlu.

Atussan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować. Należy unikać jednoczesnego przyjmowania leków wykrztuśnych (zwiększających wytwarzanie
wydzieliny). Może to spowodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych. Zwiększy się ryzyko skurczu oskrzeli i zakażenia dróg
oddechowych.

Atussan z jedzeniem i piciem

Lek Atussan należy przyjmować przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Należy unikać stosowania leku u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim
i trzecim trymestrze lek może być stosowany, jeśli lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.Ze względów bezpieczeństwa nie należy
stosować cytrynianu butamiratu podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Atussan może powodować zawroty głowy lub senność, dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub
obsługiwania maszyn.

Atussan zawiera sorbitol i glicerol

Atussan zawiera sorbitol (0,45 g w 1 ml syropu). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może powodować biegunkę. Wartość kaloryczna: 2,6 kcal/g
sorbitolu.Atussan zawiera również glicerol (0,25 g w 1 ml syropu), który może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

Działania niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego:
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Rzadko (≥1/10 000 do

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko (≥1/10 000 do

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko (≥1/10 000 do
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