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Anexa 1

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI
ACC 100 mg comprimate efervescente.
2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
ACC 100 mg comprimate efervescente:
Fiecare comprimat efervescent conţine acetilcisteină 100 mg
Fiecare comprimat efervescent conţine lactoză anhidră şi sodiu 4,2 mmol (95,9 mg).
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICĂ
Comprimat efervescent
ACC 100 mg comprimate efervescente: comprimate rotunde, netede, de culoare albă,
cu miros de aromă de mure.
4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice
ACC 100 mg comprimate efervescente:
Terapia secretolitică în cazul afecţiunilor bronhopulmonare acute şi cronice, însoţite de
formarea insuficientă sau expectoraţia dificilă a sputei: bronşită acută şi cronică,
bronşită obstructivă, laringotraheită, pneumonie, boala bronşiectatică, astm bronsic,
bronhiolită, mucoviscidoză. Sinusită acută si cronică, otită medie.
4.2 Doze şi mod de administrare
Doze.
Sunt recomandate următoarele doze de ACC 100 mg comprimate efervescente:
Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 14 ani:
2 comprimate efervescente ACC 100 de 2-3 ori pe zi (echivalent cu 400-600 mg
acetilcisteină pe zi)
Copii cu vârsta între 6 şi 14 ani:
1 comprimat efervescent ACC 100 de 3-4 ori pe zi (echivalent cu 300-400 mg
acetilcisteină pe zi)
Copii cu vârsta între 2 şi 6 ani:
1 comprimat efervescent ACC 100 de 2-3 ori pe zi (echivalent cu 200-300 mg
acetilcisteină pe zi).
Mucoviscidoză
Copii cu vârsta peste 6 ani:

2 comprimate efervescente ACC 100 de 3 ori pe zi (echivalent cu 600 mg acetilcisteină
pe zi )
Copii cu vârsta între 2 şi 6 ani :
1 comprimat efervescent ACC 100 de 4 ori pe zi (echivalent cu 400 mg acetilcisteină
pe zi)
În caz de mucoviscidoză pacienţilor cu masa corporală peste 30 kg se admite
creşterea dozei nictemerale până la 800 mg acetilcisteină.
Mod de administrare
Comprimatul effervescent se administrează dizolvat într-un pahar cu apăşi se
consumă întreaga cantitate de soluţie rezultată, după mese.
La dizolvarea acetilcisteinei se va utiliza vase din sticlă, a se evita contactul cu
suprafeţe din metal şi cauciuc.
Pentru intensificarea efectului mucolitic al acetilcisteinei se recomandă consumul
suplimentar de lichid.
Durata tratmentului
În cazul afecţiunilor acute necomplicate ACC se administrează nu mai mult de 5-7 zile.
Pentru asigurarea tratamentului bronşitei cronice şi mucoviscidozei este necesară o
terapie îndelungată în scop de profilaxie a infecţiilor.

4.3 Contraindicaţii
Hipersensibilitate la acetilcisteină sau la oricare dintre excipienţi enumeraţi la pct.6.1.
Ulcer peptic activ.
Datorită conținutului ridicat de substanță activă, ACC comprimate efervescente nu
trebuie utilizat la copii cu vârsta mai mică de 2 ani.
4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare
Pacienţii cu astm bronşic şi pacienţii cu ulcere anamnestice trebuie monitorizaţi cu
atenţie în timpul administrării acestui medicament.
Utilizarea acetilcisteinei, în special la începutul tratamentului, poate duce la lichefierea
mucusului şi, astfel, la o creştere a volumului secreţiilor bronşice. Dacă pacientul nu
este capabil să expectoreze suficient din acest mucus, trebuie luate măsuri adecvate
(cum ar fi drenaj postural şi aspiraţie).
Apariţia recţiilor cutanate severe, cum sunt sindromul Stevens-Johnson şi sindromul
Lyell, au fost rar raportate ca fiind corelate temporar cu administrarea de
acetilcisteină. Dacă modificările cutanate şi ale mucoasei apar pentru prima dată,
trebuie cerut imediat sfatul medicului şi tratamentul cu acetilcisteină trebuie întrerupt.
Un comprimat efervescent ACC 100 conţine sodiu 4,2 mmol (95,9 mg). Acest lucru
trebuie avut în vedere la pacienţii care urmează o dietă cu restricţie de sodiu.
Pacienţii cu diabet zaharat
Este necesar de menţionat că un comprimat efervescent conţine 0,01 unităţi de pâine.

Acest medicament conţine lactoză. Pacienţii cu probleme ereditare rare de
intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la
glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5

Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Administrarea concomitentă a acetilcisteinei şi a medicamentelor antitusive poate
determina retenţia periculoasă a secreţiilor bronşice, prin inhibarea reflexului de tuse.
De aceea, alegerea unor astfel de combinaţii necesită atenţie deosebită.
Rapoartele realizate până în prezent asupra inactivării antibioticelor datorate exclusiv
acetilcisteinei se referă la experimente to in vitro în care substanțele respective sunt
amestecate direct. Cu toate acestea, din motive de siguranță, administrarea orală a
antibioticelor trebuie să se facă separate și la un interval de cel puțin 2 ore. Acest
lucru nu se aplică medicamentelor conţinând substanţa activă cefiximă sau loracarbef.
La administrarea concomitentă cu nitroglicerina, a fost raportată creşterea activităţii
vasodilatatoare şi sporirea inhibării agregării trombocitelor a nitroglicerinei. Se
administrează cu prudenţă.

4.6 Sarcina şi alăptarea
Sarcina
Nu sunt disponibile sufieciente date clinice referitoare la expunerea femeilor gravide la
acetilcisteină. Studiile experimentale la animale nu sugerează efecte dăunătoare
directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, naşterii sau
dezvoltării postnatale (vezi, de asemenea, pct 5.3). Acetilcisteina nu trebuie utilizată
în timpul sarcinii decât după evaluarea strictă a raportului beneficiu- risc.
Alăptarea
Nu sunt disponibile informaţii referitoare la excreţia acetilcisteinei în laptele matern.
Acetilcisteina nu trebuie utilizată în timpul alăptării decât după o evaluare strictă a
raportului beneficiu-risc.
4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje
Acetilcisteina nu are nici o influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a
folosi utilaje.
4.8 Reacţii adverse
Evaluarea reacţiilor adverse se bazează pe următoarele informaţii despre frecvenţă:
Foarte frecvente (≥1/10)
Frecvente (≥1/100 şi <1/10)
Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100)
Rare (≥1/10000 şi <1/1000)
Foarte rare (<1/10000),
Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Tulburări ale sistemului imunitar:
mai puţin frecvente - reacţii de hipersensibilitate;
foarte rare - şoc anafilactic, reacții anafilactice / anafilactoide.
Tulburări ale sistemului nervos:
mai puţin frecvente – cefalee.
Tulburări acustice şi vestibulare:
mai puţin frecvente – tinitus.
Tulburări cardiace:
mai puțin frecvente – tahicardie.
Vascular disorders:
mai puțin frecvente - hipotensiune arterial; foarte rare – hemoragie.
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale:
rare - dispnee, bronhospasm
Tulburări gastrointestinale:
mai puţin frecvente - dureri abdominale, greaţă, vomă şi diaree;
rare – dispepsie.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat:
mai puţin frecvente – urticarie, erupții cutanate tranzitorii, angioedem, mâncărimi,
exanthema.
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare:
mai puţin frecvente – febră;
cu frecvenţă necunoscută – edem facial.
În diverse studii s-a confirmat că în prezenţa acetilcisteinei are loc reducerea agregării
plachetare, dar relevanţa clinică nu a fost determinată.
Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau
farmacistului. Acesteea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest
prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul
sistemului naţional de raportare, ale cărul detalii sunt publicate pe web-site-ul
Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale:// www.amed.md.
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare
privind siguranţa acestui medicament.
4.9 Supradozaj
Până în prezent nu au fost observate cazuri de supradozaj toxic la administrarea de
forme farmaceutice orale cu acetilcisteină. Voluntarii au fost trataţi cu o doză de 11,6
g acetilcisteină pe zi timp de 3 luni fără a se observa nicio reacţie adversă severă.
Doze orale de până la 500 mg acetilcisteină/kg de două ori pe săptămână au fost
tolerate fără simptome ale intoxicaţiei.
Simptome ale intoxicaţiei
Supradozajul poate duce la simptome gastro-intestinale cum sunt greaţa, vărsăturile
şi diareea. Sugarii prezintă un risc de hipersecreţie.

Măsuri terapeutice în caz de supradozaj
Dacă este necesar, în concordanţă cu simptomele.

5.

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice
Grupa farmacoterapeutică: Mucolitice
Cod ATC: R05C B01
Acetilcisteina este un derivat al aminoacidului, cisteina. Acţiunea acetilcisteinei este
secretolitică şi secretomotorie la nivelul tractului respirator.
Se discută asupra faptului că aceasta scindează legăturile disulfidice dintre lanţurile
mucopolizaharidice şi că are un efect de depolimerizare a lanţurilor ADN (din mucusul
purulent). Datorită acestor mecanisme se reduce vâscozitatea mucusului.
Un mecanism alternativ de acţiune a acetilcisteinei se bazează pe capacitatea
gupurilor sale reactive sulfhidril de a lega radicalii liberi şi de a-i detoxifia pe această
cale.
In plus, acetilcisteina contribuie la o creştere a sintezei glutationului, care este
important în detoxifierea noxelor. Acest lucru justifică efectul de antidot în intoxicaţia
cu paracetamol.
Un efect protector asupra frecvenţei şi severităţii creşterii bacteriene - când
acetilcisteina este administrată profilactic - este descris la pacienţii cu bronşită
cronică/mucoviscidoză.
5.2 Proprietăţi farmacocinetice
Absorbţie
După administrarea orală, acetilcisteina este absorbită rapid şi aproape complet şi
metabolizată la nivel hepatic în cisteină, metabolitul activ farmacologic, precum şi în
diacetilcisteină, cistină, şi alte disulfide mixte.
Distribuţie
Datorită efectului de prim pasaj mare, biodisponibilitatea acetilcisteinei administrate
oral este foarte mică (aproximativ 10%).
La om, concentraţia plasmatică maximă se atinge după 1-3 ore, cu o concentraţie
plasmatică maximă a metabolitului cisteinei de aproximativ 2 µmol/l. Legarea de
proteinele plasmatice a fost de aproximativ 50%.
Metabolizare
In organism, acetilcisteina şi metabolţii ei apar sub 3 forme: liberă, parţial legată de
proteinele plasmatice (prin legături disulfidice labile) şi parţial, ca aminoacid
încorporat.
Acetilcisteina se excretă pe cale renală, aproape exclusiv sub forma unor metaboliţi
inactivi (sulfaţi anorganici, diacetilcisteină). Timpul de înjumătăţire plasmatică a
acetilcisteinei este de aproximativ o oră şi este determinat în principal de
metabolizarea hepatică rapidă. De aceea, insuficienţa hepatică duce la un timp de
înjumătăţire prelungit, de până la 8 ore.
Eliminare

Studiile farmacocinetice cu administrarea intravenoasă a acetilcisteinei a arătat un
volum de distribuţie de 0,47 l/kg (în total) sau 0,59 l/kg (redus); clearance-ul
plasmatic a fost determinat a fi 0,11 l/h/kg (în total) şi respectiv 0,84 l/h/kg (redus).
Timpul de înjumătăţire prin eliminare după administrarea intravenoasă este de 30-40
minute, în timp ce excreţia urmează o cinetică în trei faze (alpha, beta, şi faza
terminală gamma).
Acetilcisteina traversează placenta şi este detectată în sângele de la nivelul cordonului
ombilical.
Nu sunt disponibile informaţii referitoare la excreţia în laptele matern.
Nu sunt disponibile informaţii referitoare la comportamentul aceticisteinei la bariera
hemato- encefalică la om.
5.3 Date preclinice de siguranţă
Toxicitate acută
Toxicitatea acută în experimentele animale este scăzută. Pentru tratamentul
supradozajului, vezi pct. 4.9.
Toxicitate cronică
Studiile efectuate la diferite specii animale (şobolan, câine) cu o durată de până la un
an nu a arătat nicio modificare patologică.
Potenţial tumorigen şi mutagen
Nu sunt aşteptate efecte mutagene ale acetilcisteinei. Testarea in vitro a fost
negativă.
Nu s-au realizat studii referitoare la potenţialul tumorigen al acetilcisteinei.
Toxicitate asupra funcţiei de reproducere
În studiile de embriotoxicitate efectuate la iepur şi şobolan nu s-au observat
malformaţii. Studiile de fertilitate, toxicitate perinatală şi postnatală au fost negative.
Acetilcisteina traversează placenta la şobolan şi a fost detectată în lichidul amniotic.
Concentaţia metabolitului L-cisteină în placenta şi fetus este superioară concentraţiei
plasmatice materne timp de până la 8 ore după administrarea orală.
6.

PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor
Acid ascorbic
Acid citric anhidru
Lactoză anhidră
Manitol
Citrat de sodiu
Hidrogenocarbonat de sodiu
Carbonat de sodiu anhidru
Zaharină sodică
Aromă de mure “B”
6.2 Incompatibilităţi
Vezi pct. 4.5

6.3 Perioada de valabilitate
2 ani
A nu se administra după data de expirare indicată pe ambalaj.
6.4 Precauţii speciale pentru păstrare
A se păstra la temperaturi sub 25°C în ambalajul original.
A se păstra tubul bine închis pentru a fi protejat de umiditate.
A nu se lăsa la îndemîna şi vederea copiilor!
6.5 Natura şi conţinutul ambalajului
ACC 100 comprimate efervescente:
Câte 20 comprimate în tub; câte 1 tub în cutie de carton.
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