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Atussan Mite syrop 0,8mg/ml 200ml(butelka)
 

Cena: 9,66 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,8 mg/ml

Opakowanie 200 ml (butelka)

Postać syrop

Producent POLFARMEX S.A.

Substancja
czynna

Butamiratum

Opis produktu
 

Atussan Mite to lek o hamujący kaszel mokry i suchy. Główny składnik czynny cytrynian butamiratu rozszerza oskrzela, dzięki czemu
ułatwia oddychanie i redukuje męczący odruch.

Preparat może być stosowany u dzieci powyżej 2 lat i osób dorosłych. Płynna formuła ułatwia przyjmowanie, a truskawkowy smak jest
dobrze tolerowana przez dzieci.
Wskazaną dawkę należy przyjmować przed posiłkiem.

Skład:
1 ml syropu zawiera 0,8 mg butamiratu cytrynianu.
5 ml syropu zawiera 4,0 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.
Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 5 ml syropu (4 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 9 lat: 10 ml syropu (8 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku powyżej 9 lat i młodzież: 15 ml syropu (12 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.
Dorośli: 15 ml syropu (12 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę.
Produkt leczniczy Atussan należy przyjmować przed posiłkiem.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności:
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Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Atussan u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży.
W drugim i trzecim trymestrze ciąży, produkt leczniczy Atussan może być stosowany jedynie w razie bezwzględnej konieczności.
Brak danych odnośnie przenikania substancji czynnej i jej metabolitów do mleka matki. Podawanie cytrynianu butamiratu podczas
karmienia piersią powinno być przeciwwskazane ze względów bezpieczeństwa.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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