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ACC Optima Active 600 mg, proszek doustny w saszetce, 10
sztuk
 

Cena: 18,44 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,6 g

Producent SANDOZ GMBH

Opis produktu
 

Wskazania

Lek ACC Optima Active stosuje się w celu rozrzedzenia śluzu i ułatwienia jego odkrztuszania u pacjentów z chorobami dróg
oddechowych, którym towarzyszy powstawanie gęstej wydzieliny. Lek należy stosować tylko u osób dorosłych.

 

Skład

Jedna saszetka zawiera: substancję czynną: 600mg acetylocysteiny oraz substancje pomocnicze:  tripalmitynian glicerolu, polisorbat 65,
sorbitol (E 420), ksylitol (E 967), kwas cytrynowy bezwodny, sodu diwodorocytrynian, magnezu cytrynian, karmelozasodowa, aspartam
(E 951), talk, aromat jeżynowy „Blackberry B” (zawiera wanilinę, maltodekstrynę, glukonolakton, sorbitol, krzemionkę koloidalną
bezwodną, mannitol (E421), magnezu węglan), magnezu stearynian.
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Działanie

Lek ACC Optima Active zawiera substancję czynną acetylocysteinę, która upłynnia lepką wydzielinę w drogach oddechowych.

 

Dawkowanie

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zalecana dawka to1 saszetka raz na dobę. Proszek doustny zawarty w jednej saszetce leku ACC Optima
Active należy wysypać bezpośrednio na język. Proszek pobudza wydzielanie śliny, więc można go łatwo połknąć. Uwaga: proszku
doustnego nie należy żuć przed połknięciem. Popijanie proszku wodą nie jest konieczne. Pacjenci z osłabionym odruchem kaszlowym
(pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci osłabieni) powinni przyjmować lek najlepiej rano.

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników leku, nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat; zmiany skórne, astma oskrzelowa, choroba
wrzodowa żołądka lub jelit, uczulenie na histaminę, nietolerancja fruktozy, fenyloketonuria, problemy z odkrztuszaniem wydzieliny,
niewydolność wątroby lub nerek, ciąża, laktacja.

 

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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