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ACC 200, 20 tabl. musujących
 

Cena: 23,99 PLN

Opis produktu
 

ACC 200, 20 tabl. musujących

ACC to lek w postaci tabletek musujących do rozpuszczania w wodzie. Rozrzedza zalegającą wydzielinę w drogach oddechowych i
ułatwia jej odkrztuszanie. Do stosowania u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.

Skład:
Substancją czynną leku jest acetylocysteina. 1 tabletka musująca zawiera 200 mg acetylocysteiny.
Pozostałe składniki leku to: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu węglan,
bezwodny, mannitol, laktoza, bezwodna, kwas askorbowy, sodu cytrynian, sacharyna sodowa,
aromat jeżynowy „B”.

Dawkowanie i sposób użycia:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat:
1 tabletka musująca ACC dwa lub trzy razy na dobę (co odpowiada 400 mg do 600 mg acetylocysteiny na dobę w 2 lub 3 dawkach
podzielonych).
Dzieci w wieku od 6 do 14 lat:
1 tabletka musująca ACC dwa razy na dobę (co odpowiada 400 mg acetylocysteiny na dobę w 2 dawkach podzielonych). Jeżeli
konieczne jest podanie 300 mg acetylocysteiny na dobę, należy zastosować lek ACC mini.

Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku ACC dłużej niż 4 do 5 dni
Lek należy przyjmować po posiłku. Tabletkę należy rozpuścić w połowie szklanki wody i wypić natychmiast po rozpuszczeniu. Podczas
leczenia należy wypijać odpowiednio dużą ilość płynów (co najmniej 1,5 l dziennie).

Tabletki musującej nie rozpuszczać w roztworach zawierających inne leki.

Nie stosować przed snem ze względu na utrudnione odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny podczas snu. Ostatnią dawkę leku ACC
należy przyjąć najpóźniej 4 godziny przed snem.
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Przeciwwskazania:

Uczulenie na acetylocysteinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy;
Ostry stan astmatyczny (zaostrzenie astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc).
Dzieci w wieku poniżej 6 lat.
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