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ACC 200 x 20 tabl musujących
 

Cena: 17,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acetylcysteinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek ACC 200 w postaci tabletek musujących z acetylocysteiną przeznaczony jest dla pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z
przeziębieniem. Działanie leku polega na redukcji lepkości wydzieliny dróg oddechowych oraz ułatwianiu jej odkrztuszania. Lek
przeznaczony jest dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci od 6. roku życia.

Wskazaniem do stosowania ACC są ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych z towarzyszącą gęstą wydzieliną oskrzelową.
Substancją czynną leku jest acetylocysteina, czyli pochodna cysteiny, która posiada silne działanie mukolityczne. Na co jest ACC 200 i
jak działa? Funkcją ACC jest rozrzedzanie lepkiej wydzieliny oskrzelowej, a także ułatwianie jej odkrztuszania. Zastosowanie leku może
być pomocne przy ostrych i przewlekłych stanach zapalnych oskrzeli lub oskrzelików, a także przy innych schorzeniach, którym
towarzyszy duża ilość lepkiej wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych.

Dawkowanie ACC 200 opisano w dołączonej do opakowania ulotce i należy przestrzegać zawartych tam wskazań, chyba że lekarz
indywidualnie ustali inną terapię. Zazwyczaj w przypadku osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14. roku życia zaleca się
przyjmowanie 1 tabletki musującej ACC w częstotliwości 2-3 razy na dobę. Odpowiada to dawce 400-600 mg acetylocysteiny na dobę,
podzielonej na 2-3 dawki. W przypadku dzieci w wieku 6-14 lat zalecane dawkowanie ACC to 1 tabletka musująca stosowana dwa razy
na dobę. Odpowiada to dawce dobowej 400 mg acetylocysteiny podzielonej na 2 dawki. W przypadku konieczności podania dawki 300
mg na dobę lepszą opcją będzie u dziecka lek ACC mini. Bardzo ważne, by ostatnia dawka leku ACC nie była przyjmowana później niż na
4 godziny przed snem, gdyż podczas snu utrudnione jest odkrztuszanie rozrzedzonej przez lek wydzieliny.

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek musujących ACC. W skład każdej z nich wchodzi 200 mg acetylocysteiny, a także substancje
pomocnicze. Lek powinien być przyjmowany po posiłku, a w czasie terapii pacjent powinien pilnować odpowiedniego nawodnienia
organizmu, wypijając minimum 1,5 l płynów dziennie. Tabletkę musującą należy rozpuścić w około ½ szklanki wody, a następnie
wypić niezwłocznie po przygotowaniu roztworu, unikając dłuższego kontaktu leku z metalami (np. łyżeczka) czy gumą. Bez zalecenia
lekarza nie powinno się stosować tabletek musujących ACC 200 dłużej niż przez 4-5 dni.

Terapia ACC 200 może wiązać się z wystąpieniem pewnych działań niepożądanych, chociaż nie muszą one pojawić się u każdej osoby
stosującej lek. Możliwe skutki uboczne i częstotliwość ich występowania opisano w dołączonej do opakowania ulotce. Do niezbyt
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częstych działań niepożądanych leku zaliczyć można bóle głowy i szumy uszne, a także reakcje nadwrażliwości, gorączkę, zaburzenia
układu pokarmowego (ból brzucha, nudności, biegunka, wymioty), spadek ciśnienia tętniczego, czy też tachykardię. Możliwe są także
reakcje skórne, w tym pokrzywka, świąd, wysypka, a nawet obrzęk naczynioruchowy. Do rzadkich działań niepożądanych ACC zalicza
się niestrawność, skurcz oskrzeli i duszność, a do bardzo rzadkich krwotok, reakcję anafilaktyczną lub przypominającą anafilaktyczną.
Mogą wystąpić także skutki uboczne o częstotliwości, której nie można określić na podstawie danych, które aktualnie są dostępne – są
to obrzęki twarzy. Pojawienie się u pacjenta jakichkolwiek skutków ubocznych leku (wymienionych lub niewymienionych w ulotce) to
wskazanie do kontaktu z lekarzem.

Tabletki musujące ACC 200 posiadają przeciwwskazania do stosowania. Nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 6. roku życia, a
także dla osób uczulonych na acetylocysteinę bądź składniki pomocnicze leku. Nie powinno się podawać ACC także pacjentom z czynną
chorobą wrzodową czy też pacjentom z ostrym stanem astmatycznym. Pacjentki będące w ciąży lub karmiące dziecko piersią powinny
skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym zastosowaniem leku ACC 200. W ciąży i w czasie laktacji preparat może być
stosowany tylko w sytuacji, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Skład
1 tabletka musująca zawiera 200 mg acetylocysteiny

Wskazania i działanie

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, którym towarzyszy obfita i lepka wydzielina z drzewa oskrzelowego. 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 wleczeniu niewydolności
oddechowej. Ostre i przewlekłe zapalenie zatok,wysiękowe zapalenie ucha środkowego. W radiologii przed
bronchografią.Zatrucia paracetamolem.
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.
Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Metabolizowana jest głównie w wątrobie, T0,5 wynosi 1-2 h.

Dawkowanie
Doustnie.
W schorzeniach ostrych: dorośli i dzieci powyżej 14 r.ż. 200 mg 3 razy dziennie (600 mg), dzieci 2-5 r.ż. 100 mg 2 razy dziennie (200 mg),
dzieci 6-14 r.ż. 100 mg 3 razy dziennie (300 mg).
W schorzeniach przewlekłych: dorośli i dzieci powyżej 14 r.ż. 200 mg 2 razy dziennie(400 mg), dzieci 6-14 r.ż. 100 mg 3 razy dziennie
(300 mg).
W leczeniu mukowiscydozy: dzieci 2-6 r.ż. 100 mg 3 razy dziennie (300 mg), dzieci powyżej 6 r.ż. 100 mg 4 razy dziennie (400 mg) lub
200 mg 3 razy dziennie (600 mg). U dzieci w wieku 2-6 r.ż. powinno stosować się preparat o zawartości 100 mg acetylocysteiny. Dzieci
poniżej 2 r.ż. 3 razy dziennie 50 mg (150 mg dziennie).
Lek należy przyjmować po posiłkach, podczas leczenia zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów. Preparatu nie podawać
wieczorem przed snem.

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 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).
Działania niepożądane
Nadwrażliwość na lek, skurcz oskrzeli (szczególnie u osób z nadreaktywnością oskrzeli), nudności, biegunka, zaburzenia łaknienia,
rzadko wymioty. Może wystąpić wodnisty wyciek z nosa. W nielicznych przypadkach donoszono o występowaniu reakcji alergicznych
objawiających się dreszczami, pokrzywką, wzrostem temperatury ciała. Nadwrażliwość na acetylocysteinę może objawiać się
zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej i nosa.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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