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Příbalová informace  

Rp 

INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ ! 

ACC injekt 
(Acetylcysteinum) 

injekční roztok 

 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

HEXAL AG, D-83607 Holzkirchen, Německo 

 

Výrobce: 

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo  

Jenahexal Pharma GmbH, Jena, Německo 

 

Složení: 

Léčivá  látka: 

Acetylcysteinum 300 mg v 3 ml injekčního roztoku. 

Pomocné látky: 

Dihydrát edetanu disodného, kyselina askorbová, roztok hydroxidu sodného 10% (M/V), voda na injekci. 

 

Indikační skupina: 

Mukolytikum 

 

Charakteristika: 

Léčivá látka rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím podporuje vykašlávání a tlumí 
dráždivý kašel. Acetylcystein působí také antioxidačně, a tak podporuje obranné mechanismy organismu. 

Farmakokinetické údaje: 

Acetylcystein se rychle v organismu distribuuje, lokalizuje se především v játrech, ledvinách, plicích a 
bronchiálním hlenu. Biologický poločas je 6-9 hodin. Vylučuje se převážně ledvinami ve formě inaktivních 
metabolitů. 

Indikace: 

Acetylcystein se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, které jsou spojené s intenzivní sekrecí 
vazkého hlenu. 

Zejména se užívá u akutní i chronické bronchitidy, bronchiektázií, astma bronchiale, bronchiolitidy, cystické 
fibrózy (mukoviscidózy) 
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Přípravek je možno podávat dospělým a dětem starším než 1 rok. 

Kontraindikace: 

Přípravek se nesmí podávat pacientům přecitlivělým na složky přípravku. 

Novorozencům a dětem mladším než 1 rok je možno podávat ACC pouze ve vitálních indikacích v 
nemocničních zařízeních. 

V průběhu těhotenství a v období kojení musí být pro podávání přípravku zvláštní důvody. 

Nežádoucí účinky: 

Přípravek je obvykle dobře snášen, ojediněle se mohou objevit bolesti hlavy, tlak v žaludku a tinitus, bušení 
srdce, zvracení a průjem. 

Výjimečně se může objevit alergická reakce provázená hypotenzí, bronchospazmem s dyspnoe, exantémem, 
pruritem a tachykardií. 

Interakce: 

Vzhledem k přítomnosti -SH radikálu může docházet k reakci acetylcysteinu v roztoku s řadou antibiotik 
(peniciliny, cefalosporiny, tetracykliny, aminoglykosidy, makrolidy), a proto by neměl být podáván současně s 
těmito látkami. 

Současné podávání antitusik může mít negativní vliv na vykašlávání bronchiálního sekretu. 

Acetylcystein může při současném podávání s vazodilatancii (na př. nitroglycerinem) zvyšovat vazodilatační 
účinek a potencovat inhibici agregace destiček. 

Dávkování a způsob použití: 

Dávkování je přísně individuální podle stavu pacienta. Obvykle se používá následující dávkování. 

Dospělí: 

1-2 krát denně 1 ampulku (300 mg) i.v. nebo i.m. 

Děti: ve věku 6-14 let 

1-2 krát denně 1/2 ampulky (150 mg) i.v. nebo i.m. 

U dětí mladších 6 let preferujeme perorální podávání. 

Pokud je nutno použít injekční léčbu, obvykle podáváme 10 mg/kg tělesné hmotnosti. 

Způsob podání: 

Intramuskulární injekci je nutno podat hluboko do svalu nejlépe u ležícího pacienta. 

První intravenózní dávka by měla být rozředěna 1:1 0,9% roztokem NaCl nebo 5% glukózou. Intravenózně je 
nutno podávat velmi pomalu v průběhu 5 minut. Další podávání je vhodné provádět v dlouhodobé infúzi. 

Uchovávání: 
Chraňte před mrazem.  
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Varování: 
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na vnějším obale za zkratkou 
EXP. 
 
Balení: 
5 ampulek po 3 ml roztoku. 
50 ampulek po 3 ml roztoku. 
100 ampulek po 3 ml roztoku. 

 

Datum poslední revize: 23.3.2010 
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