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ACC OPTIMA 600 mg 10 tabletek musuj. ułatwia
odksztuszanie
 

Cena: 13,33 PLN

Opis słownikowy

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

ACC OPTIMA 600 mg tabletki musujące

 

Wskazania 

ACC Optima jest wskazany jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z
zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.

 

Działanie 

ACC Optima upłynnia wydzielinę i ułatwia odkrztuszanie wydzieliny z dróg oddechowych.

 

Przeciwwskazania 

 - Nadwrażliwość na acetylocysteinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/acc-optima-600-mg-10-tabletek-musujacych.html
https://aptekazawiszy.pl/acc-optima-600-mg-10-tabletek-musujacych.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 - Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

 - Ostry stan astmatyczny.

 - Zmniejszona zdolność odkrztuszania wydzieliny.

 - Ciąża i okres karmienia piersią.

 

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania 

 - Acetylocysteinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą (ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli), u osób w
podeszłym wieku lub z niewydolnością oddechową.

 - Ze względu na brak doświadczeń dotyczących stosowania acetylocysteiny w okresie ciąży i karmienia piersią, preparatu nie należy
stosować u kobiet w tym czasie.

- Nie dowiedziono, aby acetylocysteina zaburzała zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.

 

Ważne 

- Bez zalecenia lekarza preparatu nie należy stosować dłużej niż 4 do 5 dni.

 

Sposób użycia 

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat :

Dawka dobowa acetylocysteiny wynosi 600 mg (1 tabletka musująca ACC Optima  raz na dobę).

Tabletki 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. Podczas leczenia zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

 

Skład 

1 tabletka musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum).

Substancje pomocnicze: Jedna tabletka musująca zawiera 150 mg laktozy.  Jedna tabletka musująca zawiera 120 mg sodu. Kwas
cytrynowy bezwodny, Sodu wodorowęglan, Sodu węglan, Laktoza bezwodna, Kwas askorbowy, Sacharyna sodowa dwuwodna, Sodu
cyklaminian (E952), Makrogol 8000, Powidon K30, Aromat jeżynowy, Aromat jagodowy
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