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ACC MINI 100 mg, 20 tabletek musujących
 

cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki musujące

Problem kaszel

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie wykrztuśne

Opis produktu
 

ACC MINI - działanie:

Wykrztuśne

ACC MINI - wskazania:

Do krótkotrwałego stosowania jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z
objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych – od 3 roku życia

ACC MINI - skład:

1 tabletka musująca zawiera 100 mg acetylocysteiny; pozostałe składniki: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu węglan
bezwodny, mannitol, laktoza bezwodna, kwas askorbowy, sodu cytrynian dwuwodny, sacharyna sodowa dwuwodna, aromat jeżynowy
„B”

ACC MINI - dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat - 2 tabletki musujące dwa lub trzy razy na dobę (co odpowiada 400 mg do 600 mg
acetylocysteiny na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych); dzieci w wieku od 7 do 14 lat - 1 tabletka musująca cztery razy na dobę lub 2
tabletki musujące dwa razy na dobę (co odpowiada 400 mg acetylocysteiny na dobę w 2 lub 4 dawkach podzielonych); dzieci w wieku od
3 do 6 lat - 1 tabletka musująca dwa lub trzy razy na dobę (200 mg do 300 mg acetylocysteiny na dobę w 2 lub 3 dawkach
podzielonych). Przyjmować po posiłku

ACC MINI - przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na acetylocysteinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
ostry stan astmatyczny (zaostrzenie astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), zmniejszona zdolność odkrztuszania
wydzieliny, ciąża lub karmienie piersią
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
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