Published on Sandoz Slovakia (https://www.sandoz.sk)
Domovská stránka > Printer-friendly PDF > ACC

ACC

[1]

ACC® - u?ah?uje vykašliavanie!

Kaše? je obranný reflex, ktorým telo zbavuje p?úca a dýchacie cesty dráždivých látok, ako sú
hlieny, mikróby a ne?istoty.1
Poznáme rôzne druhy kaš?a, ale v každodennom živote sa bežne stretávame s jeho
jednoduchým delením na suchý alebo vlhký kaše?.1
Vlhký kaše? sa nazýva aj produktívny, pretože sa pri ?om vytvára hlien.1
ACC® LONG je vo?nopredajný liek, ktorý sa užíva na lie?bu všetkých ochorení dýchacích
ciest, ktoré sú spojené s intenzívnou tvorbou hustého viskózneho hlienu, ako sú chrípka,
zápaly priedušnice, akútna i chronická bronchitída (zápal priedušiek), bronchiektázie
(rozšírenie priedušiek), priedušková astma, bronchiolitída (zápal priedušni?iek),
mukoviscidóza (cystická fibróza, vrodená porucha skvapal?ovania hlienov). 2
ACC® LONG obsahuje acetylcysteín, ktorý rozpúš?a všetky zložky, ktoré spôsobujú viskozitu
hlienu a podporuje tým jeho vykašliavanie. 2,3
Sta?í iba 1 šumivá tableta denne. Liek je vhodný pre dospelých aj pre deti od 14 rokov. Má
rýchly nástup ú?inku.2,3 Bez cukru, laktózy a lepku.2,3

Pred za?atím používania lieku si pozorne pre?ítajte pribalenú písomnú informáciu pre
používate?a a pora?te sa s lekárom alebo lekárnikom. Liek na vnútorné použitie. Obsahuje
acetylcysteín.
Viac informácií si pre?ítajte tu : ACC LONG PIL (PDF 0.3MB) [2]

ACC® Long Instant
600 mg perorálny prášok vo vrecku

ACC Long Instant sa používa na uvo?nenie hlienu a u?ah?enie vykašliavania v prípade
ochorenia dýchacích ciest s viskóznym hlienom.Obsahuje acetylcysteín.4
Lieková forma s ve?mi pohodlným dávkovaním priamo na jazyk. 4
Možno ho užíva? bez vody. Odporú?aná dávka 1 vrecko raz denne.4
S príjemnou ?ernicovou príchu?ou.4
Bez lepku a laktózy.4
Liek môžu užíva? iba dospelí. Pre deti a dospievajúcich sú k dispozícii iné vhodné liekové
formy. 4

Pred za?atím používania lieku si pozorne pre?ítajte pribalenú písomnú informáciu pre
používate?a a pora?te sa s lekárom alebo lekárnikom. Liek na vnútorné použitie. Obsahuje
acetylcysteín.
Viac informácií si pre?ítajte tu : ACC LONG INSTANT PIL (PDF 1.8MB) [3]

ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých
Skvapal?uje hlien a u?ah?uje jeho vykašliavanie pri ochoreniach dýchacích ciest, pri ktorých
sa tvorí hustý viskózny hlien.5 S ?ereš?ovou príchu?ou, bez umelých farbív. Dávkovanie
pomocou odmerného pohárika alebo strieka?ky. 5 Obsahuje acetylcysteín. 5

Pred za?atím používania lieku si pozorne pre?ítajte pribalenú písomnú informáciu pre
používate?a a pora?te sa s lekárom alebo lekárnikom. Liek na vnútorné použitie. Obsahuje
acetylcysteín.
Viac informácií si pre?ítajte tu : ACC 20mg/ml per roztok PIL (PDF 1.5MB) [4]

ACC® LONG HOTDRINK
Liek s obsahom acetylcysteínu, ktorý skvapal?uje hlien a u?ah?uje vykašliavanie vo forme
teplého nápoja.6 S citrónovo-medovou príchu?ou. Liek je vhodný pre dospelých i
dospievajúcich od 14 rokov.6
1 vrecko raz denne. Obsah jedného vrecka sa rozpustí v pohári horúcej vody a vypije sa tak
teplý ako sa dá.6

Pred za?atím používania lieku si pozorne pre?ítajte pribalenú písomnú informáciu pre
používate?a a pora?te sa s lekárom alebo lekárnikom. Liek na vnútorné použitie. Obsahuje
acetylcysteín.
Viac informácií si pre?ítajte tu : www.sukl.sk [5] nebo ACC LONG hotdrink (PDF 1.3MB) [6]
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