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ACC Mini syrop 100 ml
 

Cena: 17,01 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/ml

Opakowanie 1 but.a 100ml

Postać rozt.doust.

Producent SANDOZ GMBH

Substancja
czynna

Acetylcysteinum

Opis produktu
 

Skład:
Substancją czynną jest acetylocysteina. 1 ml roztworu doustnego zawiera 20 mg acetylocysteiny. Pozostałe składniki leku to: karmeloza
sodowa, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), sodu benzoesan (E 211), sodu edetynian, sodu wodorotlenek (10% roztwór wodny),
sacharyna sodowa, woda oczyszczona, aromat wiśniowy.

Wskazania i działanie:
ACC mini zawiera substancję czynną acetylocysteinę - lek, który przede wszystkim zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej i ułatwia
odkrztuszanie. ACC mini stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u
pacjentów z objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie:
Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to:
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat
5 ml roztworu dwa lub trzy razy na dobę (200 mg do 300 mg acetylocysteiny na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych).
Dzieci w wieku od 7 do 14 lat
10 ml roztworu dwa razy na dobę (400 mg acetylocysteiny na dobę).
Nie należy przekraczać dawki 4 miarek na dobę.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat
10 ml roztworu dwa lub trzy razy na dobę (400 mg do 600 mg acetylocysteiny na dobę).
Leku ACC mini nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku ACC mini dłużej niż 4 do 5 dni.

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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