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ACC mini 100 mg x 20 sasz
 

Cena: 15,11 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g

Opakowanie 20 sasz.a 3g

Postać gran.do p.roztw.doust.

Producent SANDOZ GMBH

Substancja
czynna

Acetylcysteinum

Opis produktu
 

Skład:
1 saszetka (3 g granulatu) zawiera 100 mg acetylocysteiny oraz substancje pomocnicze: sacharoza, kwas askorbowy, sacharyna,
aromat pomarańczowy.
Do stosowania doustnego.

Wskazania i działanie:
Granulat do sporządzania roztworu doustnego ACC mini zawiera substancję czynną acetylocysteinę - lek, który przede wszystkiem
zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej, pobudza jej wydzielanie i ułatwia odkrztuszanie. Lek stosuje się w celu rozrzedzenia
wydzieliny dróg oddechowych i ułatwienia jej odkrztuszania u pacjentów z zapaleniem z przeziębieniem.

Dawkowanie:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: 2 saszetki 2 lub 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku 6-14 lat: 1 saszetka 3 razy na dobę lub 2 saszetki 2 razy na dobę.
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Lek należy przyjmować po posiłku. Zawartość saszetki należy rozpuścić w chłodnym płynie i wypić zaraz po rozpuszczeniu.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować leku ACC mini u następujących osób:
• uczulonych na którykolwiek ze składników leku,
• z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy,
• z ostrym stanem astmatycznym,
• ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania wydzieliny,
• z nietolerancją fruktozy,
• u kobiet w ciąży lub karmiących piersią,
• u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane:
W przypadku zażycia zbyt dużej ilości leku należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty. Możliwe jest wystąpienie nudności,
wymiotów i biegunki.ład:
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1 tabletka musująca zawiera 200 mg acetylocysteiny.

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

 Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na acetylocysteinę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą, czynna choroba żołądka i dwunastnicy, ostry stan
astmatyczny, zmniejszona zdolność odkrztuszania wydzieliny, ciąża i okres karmienia piersią.

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