
ACC® 200 granulátum 
acetilcisztein 

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót! 
• E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az opti

mális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása. 
• Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége le

het! 
• További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez! 
• Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei egy héten belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbadnak! 

__ Mi az ACC 200 granulátum, és mire szolgál? -= Az ACC 200 granulátum, amelynek hatóanyaga az acetilcisztein, a légutakban levő sűrű viszkózus vála-
~ dék oldására alkalmas. Fokozott viszkozitás ú nyákelválasztással, köhögéssel járó légúti betegségek vá
- ladékoldást elősegítő terápiájában javallt. 
_ Hosszabb ideig kizárólag az orvos utasítására, az orvos által előírt adagban és ideig alkalmazható! 

Hatóanyag : 200 mg acetylcysteinum (acetilcisztein) tasakonként. 
Segédanyagok: szacharin, aszkorbinsav, narancsaroma, szacharóz. 

Mikor nem szabad az ACC 200 granulátumot szedni? 

- Acetilciszteinnel vagy egyéb összetevőkkel szemben fennálló túlérzékenység esetén. 
- 2 éves kor alatti gyermekek kezelésére nem szabad alkalmazni. 
- Terhesség és szoptatás ideje alatt szedése nem javasolt. 
- Asztmában, nyelőcsői vénatágulatban, gyomorfekélyben szenvedő betegeknek csak orvosi rendeletre 

és orvosi ellenőrzés mellett szabad szedni a gyógyszert. 
Amennyiben Ön asztmás, vagy korábban asztmás rohama i voltak, vagy nyelőcsői vénatágulata vagy gyo
morfekélye van, az ACC 200 granulátum szedése előtt tájékoztassa betegségéről háziorvosát, mert aszt
más betegekben a készítmény fokozhat ja az asztmás rohamok veszélyét, nyelőcsői vénatágulat vagy gyo
morfekély esetén az acetilcisztein miatti esetleges hányás fokozhat ja a vérzés veszélyét. 

Forduljon orvosához, ha a fentiekben leírtak valamelyike érinti Önt, vagy bármikor a múltban érintette Önt. 

Mit kell tudnia az egyéb gyógyszerek szedéséről? 

- Egyes antibiotikumok hatását az acetilcisztein csökkentheti, ezért biztonsági okokból az antibiotiku
mokat az ACC-től külön és legalább 2 óra elteltével ajánlott alkalmazni. 

- Köhögéscsillapítókkal együtt nem szabad szedni, mivel a köhögési reflex gátlása következtében ve
szélyes váladékfelhalmozódás alakulhat ki . 

Jelenleg, illetve közelmúltban szedett receptköteles vagy recept nélkül kiváltható gyógyszereiről tájékoz
tassa orvosát vagy a gyógyszerészt! 

Figyelmeztetések 

Az ACC 200 granulátum 2,72 g szacharózt (0,23 szénhidrát egység) tartalmaz, amit cukorbetegeknek 
f igyelembe kell venni . 
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Hogyan kell alkalmazni az ACC 200 granulátumot? 

Az ACC 200 granulátumot evés után kell bevenni. 
A granulátumot vízben, gyümölcslében vagy teában kell feloldani és utána meginni. 

Az oldatot a granulátum feloldása után rövid időn belül meg kell inni. Kivételes esetekben az aszkor
binsav (C-vitamin) stabilizáló hatása miatt az ivásra kész oldatot kb. 2 órán át lehet állni hagyni, eset
leg meleg folyadékban is. 
A bőséges folyadékfogyasztás segíti az acetilcisztein nyákoldó hatását. 

Amennyiben az orvos másképp nem rendeli, a következő napi adagok ajánlottak: 
Felnőtteknek és 14 éven felüli gyermekeknek: 
Naponta 3-szor l tasak granulátum . 
6-14 éves kor közötti gyermekeknek: 
Naponta 2-szer l tasak granulátum. 
2-6 éves kor közötti gyermekeknek: 
Naponta 3-szor 1/2 tasak granulátum. 

__ Ha az előírtnál több ACC 200 granulátumot vett be, azonnal forduljon orvosához vagy gyógy= szerészéhez! 
- Ha adagját elfelejtette bevenni, a következő alkalommal ne vegyen be dupla adagot, mert ezzel már 
__ nem pótolja a kiesett mennyiséget, viszont a túladagolás veszélyének teszi ki magát. 

Milyen nemkívánt hatásai lehetnek az ACC 200 granulátumnak és mi a teendő, ha 
ezek jelentkeznek? 

Mint minden gyógyszernek, az ACC 200 granulátumnak is lehetnek mellékhatásai. 
Ritkán fejfájás, szájnyálkahártya gyulladás és fülzúgás jelentkezhet. 
Egyes esetekben hasmenés, gyomorégés, hányinger, hányás fordulhat elő. 
Mellékhatások vagy bármilyen szokatlan tünet jelentkezéséről tájékoztassa orvosát. 
Minden gyógyszerrel szemben kialakulhattúlérzékenységi reakció . Ezértfelhívjuka figyelmét, hogy ameny
nyiben a következő tü netek bármelyikét észleli: vérnyomásesés, hörgőgörcs, bő rkiütés , csa lánkiütés, 
viszketés, szapora szívverés, hagyja abba a gyógyszer szedését és feltétlenül forduljon kezel őorvosához l 

Hogyan kell az ACC 200 granulátumot tárolni? 

Szobahőmérsékleten , 25 oC alatt kell tárolni. 
A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni . 
A gyógyszer gyermekektő l elzárva tartandó! 

A forgalomba hozatali engedély jogosult ja: 
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