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ACC mini (ACC 100), 20 tabletek
 

Cena: 13,23 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabletek

Postać Tabletki musujące

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

ACC mini (ACC 100), 20 tabletek

Preparat rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z
przeziębieniem.

Skład:
1 tabletka musująca zawiera: 100 mg acetylocysteiny oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, wodorowęglan sodu,
mannitol, laktoza bezwodna, kwas askorbowy, sodu cytrynian dwuwodny, sacharyna sodowa dwuwodna, aromat jeżynowy "B".

Działanie:
ACC mini zawieraja substancję czynną acetylocysteinę, która zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej, pobudza jej wydzielanie i
ułatwia odkrztuszanie.

Dawkowanie:
Lek należy przyjmować po posiłku. Tabletkę należy rozpuścić w 1/2 szklanki wody i wypić natychmiast po rozpuszczeniu. Podczas
leczenia należy wypijać odpowiednio dużą ilość płynów (co najmniej 1.5 litra dziennie).
Dorośli i i młodzież powyżej 14 lat: 2 tabletki musujące ACC mini dwa lub trzy razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 14 lat: 1 tabletka musująca ACC mini trzy razy na dobę lub 2 tabletki musujące ACC mini dwa razy na dobę.

Przeciwwskazania:
Uczulenie na składniki preparatu, czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ostry stan astmatyczny, zmniejszona zdolność
do odkrztuszania wydzieliny, kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci do lat 6.

Działania niepożądane:
Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból głowy, szumy uszne.
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Rzadko: zgaga, nudności, wymioty, biegunka, reakcje alergiczne,krwawienie.
Bardzo rzadko: niedokrwistość, krwotok, krwiak osierdzia.

Uwagi:
Nie stosować przed snem ze względu na utrudnione odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny podczas snu. Nie stosować u dzieci poniżej
6 roku życia.Nie należy stosować leku ACC mini u osób uczulonych na acetylocysteinę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą
preparatu, z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, z ostrym stanem astmatycznym, ze zmniejszoną zdolnością do
odkrztuszania wydzieliny.
Nie należy stosować leku ACC mini dłużej niż 4 do 5 dni.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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