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ACC classic, 20 mg/ml, roztwór doustny, 100 ml
 

Cena: 15,63 zł

Opis słownikowy

Dawka 20 mg/ml

Opakowanie 100 ml

Postać roztwór doustny

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Acetylcysteinum

Wiek od 3 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania
Krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia w
obrębie górnych dróg
oddechowych.

Działanie
Acetylocysteina zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.

Dawkowanie

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml roztworu dwa lub trzy razy na dobę (200 mg do 300 mg acetylocysteiny na dobę w 2 lub 3
dawkach podzielonych).
Dzieci w wieku od 7 do 14 lat: 10 ml roztworu dwa razy na dobę (400 mg acetylocysteiny na dobę). Nie należy przekraczać dawki
4 strzykawek (lub 2 miarek) na dobę.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: 10 ml roztworu dwa lub trzy razy na dobę (400 mg do 600 mg acetylocysteiny na
dobę).

Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku dłużej niż 4 do 5 dni.
Lek należy przyjmować po posiłku.
Ostatnią dawkę leku należy przyjąć najpóźniej 4 godziny przed snem.

Skład
Substancją czynną jest acetylocysteina. 1 ml roztworu doustnego zawiera 20 mg acetylocysteiny.
Pozostałe składniki leku to: karmeloza sodowa, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), sodu benzoesan (E 211), sodu edetynian, sodu
wodorotlenek (10% roztwór wodny), sacharyna sodowa, woda oczyszczona, aromat wiśniowy.

Przeciwwskazania
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Uczulenie na acetylocysteinę, metylu parahydroksybenzoesan lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Objawami
uczulenia mogą być: świąd, pokrzywka, wysypka, skurcz oskrzeli (duszność), przyspieszone bicie serca i obniżone ciśnienie
tętnicze krwi. Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować
się z lekarzem.
Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.
Ostry stan astmatyczny (zaostrzenie astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc).
Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Działania niepożądane

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się po
pomoc medyczną: reakcja anafilaktyczna lub przypominająca reakcję anafilaktyczną (rodzaj nagłej reakcji alergicznej) z takimi
objawami, jak nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty

głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła, pokrzywka, świąd. Obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna) z obrzękiem skóry
i (lub) błon śluzowych
np. w obrębie twarzy, kończyn, stawów. Skurcz oskrzeli (nagła duszność).

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): reakcje nadwrażliwości (reakcje
alergiczne), ból głowy, szumy uszne, przyspieszone bicie serca (tachykardia), obniżone ciśnienie tętnicze krwi, nudności,
wymioty, biegunka, ból brzucha, pokrzywka, wysypka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, gorączka.
Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób): niestrawność, duszność, skurcz oskrzeli.
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): reakcja anafilaktyczna lub
przypominająca reakcję anafilaktyczną, aż do wstrząsu anafilaktycznego, krwotok.
Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
obrzęk twarzy.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25oC.
Po pierwszym otwarciu butelki lek przechowywany w temperaturze poniżej 25oC zachowuje stabilność przez 18 dni.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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