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ACC MAX 200 mg x 20 tabl.mus.
 

Cena: 21,73 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent SANDOZ GMBH

Opis produktu
 

Wskazania
W celu rozrzedzenia wydzieliny dróg oddechowych i ułatwienia jej wykrztuszania u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z
przeziębieniem.

Skład
1 tabletka musująca zawiera: substancję czynną: 200mg acetylocysteiny oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, sodu
wodorowęglan, sodu węglan bezwodny, mannitol, laktoza bezwodna, kwas askorbowy, sodu cytrynian, sacharyna sodowa, aromat
jeżynowy "B".

Działanie
Mukolityczne, ułatwiające usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych - zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.

Dawkowanie
Lek należy stosować po posiłku. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14. lat: 1 tabletka musująca 2 lub 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od
6. do 14. lat: 1 tabletka musująca 2 razy na dobę. Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku dłużej niż 4 do 5 dni. Tabletkę należy
rozpuści w 1/2 szklanki wody i natychmiast po rozpuszczeniu. Podczas leczenia należy wypijać odpowiednio dużą ilość płynów (co
najmniej 1,5 litrów dziennie). Nie stosować przed snem.

Przeciwwskazania
Lzieci w wieku poniżej 6. lat, uczulenie na acetylocysteinę lub dowolny składnik leku, czynna choroba wrzodowa żołądka lub
dwunastnicy, ostry stan astmatyczny, zmniejszona zdolność odkrztuszania wydzieliny, nietolerancja fruktozy, kobiety w ciąży lub
karmiące piersią.

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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