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ACC Optima 600 mg x 10 tabl musujących
 

Cena: 15,48 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acetylcysteinum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Lek ACC Optima w postaci tabletek musujących to preparat, którego substancję czynną stanowi acetylocysteina w dawce 600 mg.
Produkt leczniczy przeznaczony jest do stosowania przez pacjentów zmagających się ze związanym z przeziębieniem zapaleniem
oskrzeli. Funkcją ACC Optima jest rozrzedzanie oraz ułatwianie odkrztuszania zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny.

Tabletki musujące ACC Optima działają poprzez zmniejszanie lepkości zalegającej wydzieliny oskrzelowej, dzięki czemu łatwiejsze jest
jej odkrztuszanie. Lek można stosować przy zapaleniu oskrzeli i przeznaczony jest dla osób dorosłych bądź młodzieży w wieku powyżej
14 lat. Substancja czynna ACC Optima, czyli acetylocysteina, wykazuje działanie sekretolityczne i sekretomotoryczne. Działanie
sekretolityczne polega na upłynnianiu zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny, a działanie sekretomotoryczne polega na
ułatwianiu jej odkrztuszania, nie zwiększając jednocześnie ilości odkrztuszanej wydzieliny (w przeciwieństwie do podobnych sobie
leków).

W opakowaniu znajduje się 10 tabletek musujących. Każda z nich zawiera dawkę acetylocysteiny wynoszącą 600 mg, a także
substancje pomocnicze. Lek ACC Optima w postaci tabletek musujących powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w
ulotce bądź indywidualnymi wskazaniami lekarza. Pacjent powinien przyjmować 1 tabletkę leku na dobę, co odpowiada dawce dobowej
wynoszącej 600 mg acetylocysteiny. Tabletkę musującą powinno się przyjmować po posiłku, rozpuszczając ją bezpośrednio przed
wypiciem w ½ szklanki wody. Należy pilnować, by dawka leku nie była przyjmowana później niż 4 godziny przed snem. Bardzo ważne
jest, by w czasie terapii ACC Optima przyjmować większą ilość płynów. Leku stosowanego bez konsultacji z lekarzem nie powinno się
zażywać dłużej niż 4-5 dni, a jeśli czas terapii okaże się niewystarczający, by stan zdrowia pacjenta się polepszył, zaleca się kontakt ze
specjalistą.

Stosowanie ACC Optima u niektórych pacjentów może wiązać się z wystąpieniem pewnych działań niepożądanych. Wśród skutków
ubocznych występujących niezbyt często wymienić należy bóle głowy, gorączkę i różnego typu reakcje alergiczne, a także szumy uszne,
zapalenie śluzówki jamy ustnej i dolegliwości ze strony układu pokarmowego (bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty, biegunka). Jeśli
chodzi o rzadkie działania niepożądane ACC Optima, wspomnieć należy o skurczu oskrzeli i duszności, a do bardzo rzadkich działań
niepożądanych zaliczyć można reakcje anafilaktyczne.
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Preparat leczniczy posiada również przeciwwskazania. ACC Optima nie powinny przyjmować osoby, które są uczulone na
acetylocysteinę lub zmagają się z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników pomocniczych tabletek musujących. Preparatu nie
można podawać dzieciom w wieku poniżej 14. roku życia, ponadto nie jest dedykowany kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Nie
powinno się go także stosować w przypadku ostrego stanu astmatycznego bądź zmniejszonej zdolności odkrztuszania wydzieliny
zalegającej w drogach oddechowych. Zgodnie z ulotką do przeciwwskazań leku należy również czynna choroba wrzodowa (zarówno
żołądka, jak i dwunastnicy). Ze względu na to, że w skład leku wchodzi laktoza, pacjenci z niedoborem laktazy, dziedziczną nietolerancją
galaktozy bądź zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni stosować leku. Ostrożnie z acetylocysteiną powinni
postępować także pacjenci mający nietolerancję histaminy, ponieważ substancja czynna ACC Optima ma wpływ na metabolizm
histaminy.

Należy również uważać na interakcje acetylocysteiny z niektórymi lekami. Nie jest zalecane na przykład łączenie ACC Optima z lekami
przeciwkaszlowymi, gdyż może to przyczynić się do zmniejszenia odruchu kaszlu i zalegania wydzieliny w drogach oddechowych.
Pacjenci przyjmujący chlorowodorek tetracykliny powinni natomiast zastosować przynajmniej 2 godzinną przerwę między jego
zażyciem a przyjęciem tabletki musującej ACC Optima. Uważać należy także na przyjmowane antybiotyki, również zachowując odstęp
co najmniej 2-godzinny.

Skład
1 tabletka musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
o Jedna tabletka musująca zawiera 150 mg laktozy.
o Jedna tabletka musująca zawiera 120 mg sodu.
Substancje pomocnicze znajdujące się w ACC Optima: kwas cytrynowy bezwodny, wodorowęglan sodu, bezwodny węglan sodu,
mannitol, laktoza bezwodna, kwas askorbowy, sacharyna sodowa, cyklaminian sodu, dwuwodny cytrynian sodu, aromat jeżynowy "B".

Wskazania i działanie
Acetylocysteina zawarta w ACC Optima to sprawdzona substancja czynna, która działa sekretolitycznie (upłynnia wydzielinę) i
sekretomotorycznie (ułatwia odkrztuszanie wydzieliny z dróg oddechowych). Preparat ten odpowiada zatem za szybkie i skuteczne
rozrzedzanie wydzieliny zalegającej w oskrzelach, a także redukcję lepkości śluzu. Co ważne, w przeciwieństwie do innych leków o
podobnym działaniu, ACC Optima nie zwiększa ilości wydzieliny, którą pacjent powinien odkrztusić. Substancje zawarte w preparacie
rozbijają duże cząsteczki śluzu na mniejsze części, dzięki czemu zostają one upłynnione bez widocznego zwiększenia swojej objętości.
Acetylocysteina wykazuje także silne działanie antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne, co pozwala na zahamowanie kaszlu związanego z
zapaleniem oskrzeli oraz skrócenie czasu trwania infekcji u dorosłych i młodzieży. Za sprawą szybkiego rozrzedzenia wydzieliny
preparat umożliwia szybkie pozbycie się kaszlu.
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 z uwagi na potencjalne trudności w odkrztuszaniu rozrzedzonej wydzieliny podczas snu.
Preparat nie powinien być stosowany przez okres dłuższy niż 4-5 dni, chyba że jest to zgodne z zaleceniami lekarza.
Podczas terapii preparatem ACC Optima należy przyjmować co najmniej 1,5 litra dziennie płynów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na acetylocysteinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.
Ostry stan astmatyczny.
Zmniejszona zdolność odkrztuszania wydzieliny.
Ciąża i okres karmienia piersią.
Dzieci poniżej 14. roku życia.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w suchym miejscu. Chronić od światła.
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Działania niepożądane
Lek ACC Optima może wywoływać szereg działań niepożądanych. W przypadku pojawienia się przynajmniej jednego z poniższych
objawów zaleca się przerwanie przyjmowania leku i skontaktowanie się z pomocą medyczną:

reakcja anafilaktyczna, której towarzyszą takie objawy jak m.in. świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęki, świąd,
zawroty głowy;
ciężka reakcja alergiczna z obrzękiem skóry lub błon śluzowych w obrębie stawów, twarzy lub kończyn;
nagła duszność spowodowana skurczem oskrzeli.

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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