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ACC Mini 100mg x20 tabletek musujących
 

Cena: 15,44 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Sandoz

Postać tabletki musujące

Substancja
czynna

acetylocysteina

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu
 

Działanie:

Pochodna cysteiny o silnym i szybkim działaniu mukolitycznym. Depolimeryzuje mukopolisacharydy śluzu w drzewie oskrzelowym
rozrywając mostki dwusiarczkowe mucyny i tworząc kompleksy hydrofilne. Pobudza produkcję śluzu. W niskich stężeniach pobudza
czynność rzęsek oskrzeli, podczas gdy w wysokich hamuje. Wykazuje działanie ochronne w płucach w stosunku do wolnych rodników i
aktywnych metabolitów, prawdopodobnie przez zapobieganie spadkowi stężenia glutationu.

Wskazania:

Ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli lub oskrzelików, rozstrzenie oskrzeli, przewlekły spastyczny nieżyt oskrzeli, mukowiscydoza,
rozedma płuc, astma oskrzelowa przebiegająca z gęstą wydzieliną, długotrwała sztuczna wentylacja w leczeniu niewydolności
oddechowej.
Ostre i przewlekłe zapalenie zatok, wysiękowe zapalenie ucha środkowego.

Skład:

1 tabletka musująca zawiera 100 mg acetylocysteiny

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na acetylocysteinę lub pozostałe składniki preparatu. Nietolerancja laktozy, nietolerancja fruktozy. Choroba wrzodowa
żołądka i dwunastnicy. Ostry stan astmatyczny. Ostrożnie stosować w astmie oskrzelowej (możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli), u
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osób w wieku podeszłym lub z niewydolnością oddechową. Acetylocysteiny nie należy stosować u pacjentów ze zmniejszoną
zdolnością do odkrztuszania (z osłabionym odruchem kaszlowym) o ile nie zapewni się choremu w czasie leczenia fizykoterapii
oddechowej.
Kategoria bezpieczeństwa stosowania w ciąży - B. Leku nie należy stosować w ciąży i okresie karmienia piersią (brak doświadczeń w
stosowaniu).

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.

Lek należy przyjmować po posiłkach, podczas leczenia zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów. Preparatu nie podawać
wieczorem przed snem.
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