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ACC Optima 600 mg x 10 tabl musujących (import
równoległy - Delfarma)
 

Cena: 18,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent DELFARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acetylcysteinum

Opis produktu
 

Skład

1 tabletka musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna tabletka musująca zawiera 150 mg laktozy.
Jedna tabletka musująca zawiera 120 mg sodu.

Wskazania i działanie
Acetylocysteina działa sekretolitycznie (upłynnia wydzielinę) i sekretomotorycznie (ułatwia odkrztuszanie wydzieliny z dróg
oddechowych).
ACC optima jest wskazany jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z
zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat:
Dawka dobowa acetylocysteiny wynosi 600 mg (1 tabletka musująca ACC optima raz na dobę).
Sposób podawania:
Produkt ACC optima należy przyjmować po posiłku. Tabletkę musującą należy rozpuścić w połowie szklanki wody i wypić natychmiast
po rozpuszczeniu.
Stosować nie później niż 4 godziny przed snem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na acetylocysteinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.
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Ostry stan astmatyczny.
Zmniejszona zdolność odkrztuszania wydzieliny.
Ciąża i okres karmienia piersią.
Przechowywanie:
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w suchym miejscu. Chronić od światła.

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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