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Atussan 1,5mg/ml, smak pomarańczowy, 150 ml
 

cena: 17,10 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml (butelka)

Postać syrop

Producent POLFARMEX

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Wskazania
Atussan stosuje si? w celu leczenia kaszlu o ró?nym pochodzeniu.

Dawkowanie
 Maksymalny czas trwania leczenia bez zalecenia lekarza wynosi 7 dni.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu (7,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dob?.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu (15 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dob?.
M?odzie? w wieku powy?ej 12 lat: 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dob?.
Doro?li: 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dob?.
Nale?y przyjmowa? przed posi?kiem. 

Sk?ad
 1 ml syropu zawiera substancj? czynn?: 1,5 mg butamiratu cytrynianu.
5 ml syropu zawiera substancj? czynn?: 7,5 mg butamiratu cytrynianu.
Substancje pomocnicze: sorbitol ciek?y, niekrystalizuj?cy (1 ml syropu zawiera 450 mg sorbitolu).  
glicerol (1 ml syropu zawiera 250 mg glicerolu), sodu benzoesan, sacharyna sodowa, aromat pomara?czowy
p?ynny, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona

Atussan w czasie ci??y
 Nie zaleca si? stosowania produktu leczniczego u kobiet w pierwszym trymestrze ci??y. W drugim i trzecim
trymestrze ci??y, Atussan mo?e by? stosowany jedynie w razie bezwzgl?dnej konieczno?ci.
Podawanie cytrynianu butamiratu podczas karmienia piersi? powinno by? przeciwwskazane ze wzgl?dów
bezpiecze?stwa.
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Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Atussan w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Nie nale?y stosowa? u dzieci w wieku poni?ej 3 lat.
Zawiera sorbitol, nie nale?y go stosowa? u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? fruktozy.
Produkt leczniczy mo?e mie? lekkie dzia?anie przeczyszczaj?ce. Warto?? kaloryczna: 2,6 kcal/g sorbitolu.
Ze wzgl?du na dzia?anie butamiratu cytrynianu powoduj?ce hamowanie odruchu kaszlu, nale?y unika?
jednoczesnego stosowania leków wykrztu?nych, poniewa? mo?e to prowadzi? do zalegania ?luzu w drogach
oddechowych, co zwi?ksza ryzyko skurczu oskrzeli i zaka?enia dróg oddechowych.

Producent
 POLFARMEX S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno
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