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ACC mini 100 mg x 20 tabl musujących
 

Cena: 15,50 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 mini w postaci tabletek musujących jest produktem zmniejszającym lepkość wydzieliny oskrzelowej. Jego składnikiem
czynnym jest acetylocysteina. Z tabletek musujących korzystać mogą już dzieci od 3. roku życia. Na co są tabletki musujące ACC mini? 
Wskazaniem do stosowania leku są schorzenia górnych dróg oddechowych, w przypadku których pojawia się problem zalegającej
wydzieliny. Lek ACC mini w postaci tabletek musujących posiada składnik czynny, jakim jest acetylocysteina. Substancja ta działa
poprzez redukcję lepkości wydzieliny oskrzelowej, dzięki czemu działanie tabletek musujących ACC mini polega na ułatwianiu
odkrztuszania wydzieliny i tym samym oczyszczaniu dróg oddechowych.

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek musujących ACC mini. W skład 1 tabletki musującej wchodzi 100 mg acetylocysteiny oraz
składniki pomocnicze. Lek ACC mini należy stosować według zaleceń lekarza lub zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dołączonej do
opakowania ulotce. Lek nie powinien być stosowany przez pacjenta dłużej niż 4–5 dni bez konsultacji z lekarzem. Tabletka musująca
ACC mini przed podaniem powinna być rozpuszczona w ½ szklanki wody. Należy rozpuszczać ją bezpośrednio przed planowanym
przyjęciem.

Zalecane dawkowanie ACC mini w przypadku dzieci w wieku 3–6 lat to 1 tabletka musująca przyjmowana 2–3 razy na dobę. Zalecane
dawkowanie ACC mini u dzieci w wieku 7–14 lat to 1 tabletka musująca 4 razy na dobę (ewentualnie 2 tabletki musujące ACC mini
przyjmowane 2 razy na dobę). Dawkowanie u młodzieży starszej i pacjentów dorosłych to natomiast 2 tabletki musujące ACC mini
przyjmowane w częstotliwości 2–3 razy na dobę. Ostatnia dawka leku nie powinna być przyjmowana później niż na 4 godziny przed
snem.

ACC mini w postaci tabletek musujących posiada działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego. Niezbyt często lek
może powodować gorączkę, bóle głowy i szumy uszne, poza tym nie są wykluczone reakcje nadwrażliwości. Skutki uboczne ACC mini o
podobnej częstotliwości to też tachykardia lub obniżone ciśnienie tętnicze krwi, a oprócz tego obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka,
świąd i wysypka. Lek może również powodować problemy z układem pokarmowym, w tym nudności, ból brzucha, biegunkę, wymioty
bądź zapalenie jamy ustnej. Rzadkie działania niepożądane ACC mini to duszności, skurcz oskrzeli i niestrawność, a bardzo rzadko lek
powoduje ciężkie reakcje skórne lub błon śluzowych, a także reakcję anafilaktyczną bądź krwotok. Z nieznaną częstością lek ACC mini
może doprowadzić do obrzęku twarzy.
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Tabletki musujące ACC mini nie mogą być stosowane przez każdego, gdyż posiadają również przeciwwskazania do stosowania.
Jednym z nich jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników tabletek musujących (acetylocysteina lub składniki pomocnicze). Z
produktu leczniczego nie powinny korzystać osoby z zaostrzoną astmą oskrzelową, poza tym nie jest wskazany w przypadku czynnej
choroby wrzodowej dwunastnicy lub żołądka. Wyrobu ACC mini nie powinno się podawać dzieciom, które nie ukończyły 3. roku życia.

Skład
1 tabletka musująca zawiera 100 mg acetylocysteiny oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, wodorowęglan sodu,
mannitol, laktoza bezwodna, kwas askorbowy, sodu cytrynian dwuwodny, sacharyna sodowa dwuwodna, aromat jeżynowy "B".

Wskazania i działanie

ACC mini zawieraja substancję czynną acetylocysteinę, która zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej, pobudza jej wydzielanie
i ułatwia odkrztuszanie.

Przeciwwskazania
Nie stosować przed snem ze względu na utrudnione odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny podczas snu. Nie stosować u dzieci poniżej
6 roku życia. Nie należy stosować leku ACC mini u osób uczulonych na acetylocysteinę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą
preparatu, z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, z ostrym stanem astmatycznym, ze zmniejszoną zdolnością do
odkrztuszania wydzieliny. Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku ACC mini dłużej niż 4 do 5 dni.

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.
Działania niepożądane
Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból głowy, szumy uszne.
Rzadko: zgaga, nudności, wymioty, biegunka, reakcje alergiczne, krwawienie.
Bardzo rzadko: niedokrwistość, krwotok, krwiak osierdzia.

Informacje dodatkowe
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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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