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Köptetö hatású készítmény, amely a légutak
ban levö nyák elfolyósításával megkönnyíti a 
légutak tisztulását. 
Hosszabb ideig kizárólag orvosi utasításra, az 
orvos által eltHrt adag ban és ideig alkalmaz
ható - kiegészítö kezelésként. 
Gyermekeknek a Fluimucil 600 mg pezsgö
tabletta nem adható! 

14 éves kor alatti gyermekek kezelésére a 
Fluimucil 100 mg granulátum alkalmas. 
14 éves kor feletti gyermekek kezelésére a 
Fluimucil 200 mg granulátum alkalmas. 
A készítmény hatóanyaga (acetilcisztein) iránti 
túlérzékenység esetén alkalmazása ellenja
valIt. 

~ Fenilketonuriában (aminosav-anyagcsere
~ zavarban) szenvedö betegek a készítményt 
~ aszpartam tartalma miatt nem szedhetik. 

A pezsgötablettát egy üres pohárba kell he
lyezni, és fél pohár vizet ráöntve, el keverve kell 
feloldani. Étkezés elött kell meginni. 
Az elkészített oldat - a feloldott hatóanyag 
(acetilcisztein) bomlása miatt - azonnal fel
használandó! 
A gyógyszeres oldatot melegíteni tilos! 
Tejben - kicsapodás veszélye miatt - nem 
szabad feloldani! 
Ha az orvos másképp nem rendelkezik szo
kásos adagj~ 
Felnl:Jtteknek 
Akut (rövid ideig tartó) megbetegedésekben 
Naponta 1-szer 1 db pezsgötabletta. 
Alkalmazása során ritkán elöfordulhat gyo-

• mortáji panasz, hányinger, hányás. Érzékeny 
egyéneken allergiás reakciók, mint pl. bör-

• kiütés, viszketés vagy a légutak fokozott 
ingerlékenysége léphet fel. Ezekröl, valamint 
egyéb szokatlan tünetekröl kezelöorvosát ér
tesíteni kell. 

• 

Asztmában és gyomorfekélyben szenvedö 
betegek csak orvosi ellenörzés mellett hasz
nálhatják. 
Terhességröl és szoptatásról a kezelöorvost 
tájékoztatni kell, ilyenkor ugyanis csak az 
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orvos kifejezett utasítása esetén szedhetö. 
Terhesség elsö harmadában szedése nem 
ajánlott. 
Más gyógyszerekkel egyidejUleg alkalmazni 
csak az orvos tudtával szabad, mivel az együt
tes alkalmazás során módosulhat a gyógys
zerek hatása. 
Ha az orvos antibiotikum kezelést is eltHr (pl. 
penicillinszármazékok, cefalosporinok, ami
noglikozidok, makrolidok, tetr.aciklinek, amfo
tericin B), a kétféle gyógyszert nem szabad 
egyidöben bevenni, mivel így egymás hatását 
csökkenthetik. Legalább 2 óra idököz legyen 
az antibiotikum és a Fluimucil 600 mg 
pezsgötabletta bevétele között. 
A-ké~tmény-nyákoleé-hatása már órákoA 
belül jelentkezik, ez gyakran a köhögés foko
zódásában nyilvánul meg, mivel a hatás 
lényege a letapadt sUrU nyák mozgósítása. 
A tüdöben a gázeloszlás változik, a légzés 
nehezebbé válhat. Ilyenkor a következö adag
gal várni kell a váladék kiköhögéséig és az 
eredeti állapot visszaállásáig. Javulás a má
sodik - harmadik napon várható, amikor a 
frissen keletkezett légúti váladék már hígabb, 
s kevésbé viszkózus. 
A keletkezett váladékot fel kell köhögni és 
kiköpni, így a váladék tüdöben való felgyülem
lése elkerülhetö. 
Az enyhe kénhidrogén illat, amely az alufólia 
kinyitásakor észlelhetö, gyorsan eltUnik, a 
gyógyszer hatékonyságát nem befolyásolja, 
ugyanúgy, mint az oldat esetleges rózsaszín U 
elszínezödése sem. 

Eltartása: szobahömérsékleten. 

A gyógyszert csak a csomagoláson feltünte
tett lejárati idön belül szabad felhasználni! 
A gyógyszert gyermekek elöl gondosan el kell 
zárni! 

OGYI T.: 4949 

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 
1566c/40/96. 
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