ACC - expert v léčbě kašle
®1

Přípravky pod značkou ACC®1 jsou na trhu déle než 15 let a těší se velké oblibě jak u
široké veřejnosti, tak u veřejnosti odborné. Značka si získala důvěru pacientů hlavně
díky velmi oblíbenému přípravku ACC® LONG (tbl eff 6x600 mg, 10x600 mg, 20x600
mg).
ACC®1 je dnes již téměř synonymem pro léky na kašel:







lék ACC®1 je expertem v léčbě kašle
ACC®1 je expektorancium – mukolytikum s účinnou látkou acetylcystein, je
určené k orálnímu podání
ACC®1 působí přímo na hustý hlen, který rozpouští a usnadňuje jeho
odstraňování snadnějším efektivním odkašláváním a pomáhá tak zbavit se
nepříjemného dráždivého kašle
ACC®1 je určeno k léčbě akutních i chronických onemocnění dýchacích
cest, která jsou spojena s tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním
disponuje širokým portfoliem přípravků, ze kterých si může vybrat každý to
„své ACC®1 podle aktuální potřeby

Přípravky ACC®1 řadíme mezi expektorancia-mukolytika.
Přípravky se užívají k léčbě všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena
intenzivní tvorbou husté ho vazkého hlenu.
Patří sem například:





chřipka
záněty průdušnice
akutní i chronické bronchitidy (záněty průdušek), bronchiektázie (rozšíření
průdušek), průduškové astma, bronchiolitidy (záněty průdušinek)
mukoviscidóza (cystická fibróza - vrozená porucha zkapalňování hlenů)

U chronických onemocnění dýchacích cest, krčních, nosních a ušních onemocnění
smí být přípravek užíván pouze na doporučení lékaře.
---------------------------------------------------Čtěte pozorně příbalovou informaci. Volně prodejný přípravek k vnitřnímu užití.
Značka ACC®1 nabízí široké spektrum přípravků, ze kterých si může vybrat každý
pacient to „své ACC®1“. Nabízí přípravky určené dospělým i dětem.
Kompletní přehled přípravků (volně prodejné)1:
Přípravek

Komu je určen

ACC® LONG pro dospělé

Forma
tbl eff 6x600 mg, tbl eff 10x600 mg, tbl eff 20x600 mg

ACC® NEO

pro dospělé

tbl eff 20x200 mg

ACC® 200

pro dospělé

cps dur 20x200 mg

ACC® 100

pro děti

tbl eff 20x100 mg

ACC® sirup

pro děti

plv sir 75 ml

Orientační dávkování
Věk

Množství

1-2 roky

vždy stanovuje lékař

2-5 let

200-300 mg denně

6-14 let

300-400 mg denně

od 14 let

400-600 mg denně

Pozn.: Vždy si prosím důkladně přečtěte příbalový leták.
Formy pro dospělé
ACC® LONG





patří mezi nejprodávanější produkty na trhu expektorancií - mukolytik
jeho velkou výhodou je komfortní užívání – stačí 1 tableta denně
síla: 600 mg
forma: 6, 10 nebo 20 šumivých tablet

ACC® NEO 200







atraktivní forma šumivých tablet
přehledné dávkování
tablety mají příjemnou chuť ostružin a lesních plodů
síla: 200 mg
forma: 20 šumivých tablet

ACC® 200





pro ty, kteří preferují klasický typ léčby
praktické a jednoduché dávkování
síla: 200 mg
forma: 20 kapslí

Formy pro děti
ACC® 100





praktické dávkování
atraktivní a zábavná šumivá forma je ideální pro malé pacienty
síla: 100 mg
forma: 20 šumivých tablet

ACC® sirup 75 ml




snadné dávkování – využití odměrky
oblíbená a šetrná forma vhodná pro děti
příjemná vůně po pomerančích

---------------------------------------------------Čtěte pozorně příbalovou informaci. Volně prodejný přípravek k vnitřnímu užití.

