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ACC Optima 600 mg x 10 tabletek musujących
 

Cena: 18,54 zł

Opis słownikowy

Część ciała Oskrzela

Dla kogo Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka ACC

Opakowanie 10 tabletek

Postać Tabletki musujące

Producent SANDOZ

Przeznaczenie Kaszel

Rodzaj produktu Lek

Wiek Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od
14 lat

Opis produktu
 

Opis
ACC Optima to lek w formie tabletek musujących, który jest przeznaczony dla pacjentów z zapaleniem oskrzeli spowodowanym
przeziębieniem. Substancją czynną w tym preparacie jest acetylocysteina, która pomaga w rozrzedzeniu i zmniejszeniu lepkości
wydzieliny oskrzelowej, ułatwiając tym samym jej odkrztuszanie. Każdy miękki blister zawiera 10 okrągłych tabletek musujących z
podziałką. Lek ACC Optima 600 mg jest przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 14. roku życia jako środek mukolityczny w
przypadku objawów zakażenia górnych dróg oddechowych.

Wskazania
Zapalenie oskrzeli związane 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".

Działanie
Mukolityczne (zmniejszające lepkość wydzieliny oskrzelowej), ułatwiające usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych i odkrztuszanie.

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

Przeciwwskazania
ACC Optima nie powinien być stosowany przez osoby, które są uczulone na acetylocysteinę lub na jakikolwiek inny składnik preparatu.
Lek również nie jest odpowiedni dla pacjentów z aktywnym wrzodem żołądka lub dwunastnicy, ostrym stanie astmatycznym oraz
nietolerancją laktozy. Należy pamiętać, że ACC Optima nie jest zalecany dla dzieci poniżej 14 roku życia.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w szczelnie zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Działania niepożądane
Możliwe skutki uboczne stosowania leku ACC Optima, podobnie jak w przypadku innych leków, są rzadkie i nie występują u wszystkich
pacjentów. W przypadku wystąpienia jednego z poniższych objawów, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem:

Nagła reakcja alergiczna, nazywana także reakcją anafilaktyczną, która może objawiać się nagłym świszczącym oddechem,
trudnościami w oddychaniu, zawrotami głowy, obrzękiem powiek, twarzy, warg lub gardła, a także pokrzywką i świądem.
Ciężka reakcja alergiczna z obrzękiem skóry i/lub błon śluzowych, która może wystąpić w różnych częściach ciała, takich jak twarz,
kończyny i stawy.
Nagły skurcz oskrzeli i duszność.

Niezbyt często (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.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

niestrawność,
duszność,
skurcz oskrzeli.

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

reakcja anafilaktyczna lub przypominająca reakcję anafilaktyczną, aż do wstrząsu anafilaktycznego,
krwotok.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

obrzęk twarzy.

Interakcje
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
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które pacjent planuje stosować.
Nie należy stosować leku ACC optima jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, gdyż osłabiają one odruch kaszlowy i mogą utrudnić
odkrztuszanie rozrzedzonej przez lek ACC Optima wydzieliny.
Acetylocysteina może osłabiać działanie niektórych antybiotyków (zwłaszcza półsyntetycznych penicylin, tetracyklin, cefalosporyn i
aminoglikozydów); lek ACC optima należy przyjmować po 2 godzinach od zażycia antybiotyku (nie dotyczy to takich antybiotyków, jak
cefiksym, lorakarbef, amoksycylina, doksycyklina, erytromycyna, tiamfenikol i cefuroksym).
Lek może nasilić działanie nitrogliceryny i innych azotanów (leków stosowanych w chorobach układu krążenia i w chorobie
niedokrwiennej serca); jeżeli pacjent przyjmuje nitroglicerynę lub inny podobnie działający lek z grupy azotanów, powinien zasięgnąć
porady lekarza przed zażyciem leku ACC optima.

Ostrzeżenia
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.
Nie należy stosować leku ACC optima jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, gdyż osłabiają one odruch kaszlowy i mogą utrudnić
odkrztuszanie rozrzedzonej przez lek ACC Optima wydzieliny.
Acetylocysteina może osłabiać działanie niektórych antybiotyków (zwłaszcza półsyntetycznych penicylin, tetracyklin, cefalosporyn i
aminoglikozydów); lek ACC optima należy przyjmować po 2 godzinach od zażycia antybiotyku (nie dotyczy to takich antybiotyków, jak
cefiksym, lorakarbef, amoksycylina, doksycyklina, erytromycyna, tiamfenikol i cefuroksym).
Lek może nasilić działanie nitrogliceryny i innych azotanów (leków stosowanych w chorobach układu krążenia i w chorobie
niedokrwiennej serca); jeżeli pacjent przyjmuje nitroglicerynę lub inny podobnie działający lek z grupy azotanów, powinien zasięgnąć
porady lekarza przed zażyciem leku ACC optima.
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