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ACC 600 OPTIMA 600 mg 10 tabletek musujących
 

cena: 15,98 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała oskrzela

Działanie pobudzające, wspomagające

Opakowanie 10 sztuk

Postać tabletki musujące

Producent SANDOZ GMBH

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Acetylcysteinum

Wskazania kaszel, kaszel mokry, zapalenie

Opis produktu
 

ACC® Optima to lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli
związanym z przeziębieniem.

Skład:
1 tabletka musująca zawiera
substancję czynną: acetylocysteinę 600 mg,
pozostałe składniki: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu węglan, bezwodny, mannitol, laktoza bezwodna, kwas
askorbowy, sacharyna sodowa, sodu cyklaminian, sodu cytrynian, dwuwodny, aromat jeżynowy "B".

Dawkowanie:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14. lat: 1 tabletka musująca 1 raz na dobę.
Tabletkę rozpuścić w 1/2 szklanki wody i wypić natychmiast po rozpuszczeniu.
Lek należy przyjmować po posiłku.
Stosować nie później niż 4 godziny przed snem ze względu na utrudnione odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny podczas snu.
Podczas leczenia należy wypijać odpowiednio dużą ilość płynów (co najmniej 1,5 litra dziennie).

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Wyrób leczniczy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.
Informacja dla chorych na cukrzycę: 1 tabletka zawiera mniej niż 0,01 WW (wymiennika węglowodanowego).
Należy unikać dłuższego kontaktu przygotowanego roztworu doustnego z metalami i gumą.
Lek zawiera laktozę; jedna tabletka musująca zawiera 70 mg laktozy, co należy uwzględnić u pacjentów, u których wcześniej
stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów).
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Lek zawiera 139 mg sodu na dawkę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z osłabioną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących
zawartość sodu w diecie (dieta ubogosodowa lub bezsolna).

Podmiot odpowiedzialny
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl, Austria
Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku dłużej niż 4 do 5 dni.
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