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ACC Max 200 mg, 20 tabletek musujących
 

Cena: 15,06 zł

Opis słownikowy

Dawka 200 mg

Opakowanie 20 tabletek

Postać tabletki musujące

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Acetylcysteinum

Opis produktu
 

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

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.

Dawkowanie i sposób użycia:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat:

Dawka dobowa acetylocysteiny wynosi od 400 mg do 600 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych
(1 tabletka musująca ACC MAX dwa lub trzy razy na dobę).

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat:

Dawka dobowa acetylocysteiny wynosi 400 mg w 2 dawkach podzielonych (1 tabletka musująca
ACC MAX dwa razy na dobę). Jeżeli konieczne jest podanie 300 mg acetylocysteiny na dobę, należy
zastosować lek ACC mini.

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

Preparatu ACC MAX nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
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Sposób podawania:
Tabletki ACC MAX należy przyjmować po posiłku. Tabletkę musującą należy rozpuścić w ½ szklanki wody i wypić natychmiast po
rozpuszczeniu. Nie stosować wieczorem, przed snem. Podczas leczenia zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.
Po rozpuszczeniu tabletki należy unikać dłuższego kontaktu przygotowanego płynu z metalami i gumą.

Działania niepożądane:
Niezbyt często ( ≥ 1/1000 do <1/100):

zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból głowy, szumy uszne.

Rzadko ( ≥ 1/10 000 do <1/1000):

zgaga, nudności, biegunka, wymioty.
rzadko obserwowano reakcje alergiczne ze świądem, pokrzywką, wysypką, skurczem oskrzeli,

tachykardią i zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi. Rzadkie przypadki skurczu oskrzeli dotyczyły
głównie pacjentów z nadreaktywnością oskrzeli związaną z astmą oskrzelową.

rzadko opisywano krwawienia, częściowo związane z reakcjami alergicznymi.

W przebiegu różnych badań obserwowano zmniejszoną agregację płytek krwi w obecności
acetylocysteiny, ale obecnie nie jest możliwe ustalenie znaczenia klinicznego tego zjawiska.

Bardzo rzadko ( < 1/10 000), włącznie z pojedynczymi przypadkami:
niedokrwistość, krwotok i krwiak osierdzia.

Interakcje:

jednoczesne stosowanie acetylocysteiny i leków przeciwkaszlowych może spowodować zaleganie

wydzieliny na skutek zmniejszenia odruchu kaszlowego.

istniejące doniesienia o inaktywacji antybiotyków przez acetylocysteinę i inne leki mukolityczne

dotyczą jedynie doświadczeń in vitro, w których wymienione substancje mieszano ze sobą
bezpośrednio. Jednak ze względów bezpieczeństwa acetylocysteinę i doustnie podawane
antybiotyki należy przyjmować oddzielnie, w odstępie co najmniej 2 godzin. Opisane
niezgodności in vivo dotyczyły zwłaszcza półsyntetycznych penicylin, tetracyklin, cefalosporyn
i aminoglikozydów. Nie wykazano niezgodności acetylocysteiny z takimi antybiotykami, jak
amoksycylina, doksycyklina, erytromycyna, tiamfenikol i cefuroksym.

skojarzone stosowanie acetylocysteiny i nitrogliceryny lub innych azotanów może prowadzić do

nasilenia ich działania rozszerzającego naczynia krwionośne i hamowania agregacji płytek krwi.

Ostrzeżenia i ważne informacje:

acetylocysteinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą (ze względu na możliwość

wystąpienia skurczu oskrzeli), u osób w podeszłym wieku lub z niewydolnością oddechową.

w przypadku konieczności jednoczesnego stosowania acetylocysteiny i antybiotyków podawanych

doustnie, wymienione leki należy przyjmować w odstępie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5).

jedna tabletka musująca ACC MAX zawiera 82,9 mg sodu, co należy wziąć pod uwagę

u pacjentów z osłabioną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie
(dieta ubogosodowa lub bezsolna).
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Skład:
1 tabletka musująca zawiera 200 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum).
Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu węglan, kwas askorbowy, sacharyna sodowa
dwuwodna, sodu cyklaminian (E952) makrogol 8000, aromat jeżynowy, aromat jagodowy

*Jedna tabletka musująca zawiera 82,9 mg sodu

Więcej informacji
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