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ULOTKA DLA PACJENTA 
 

ACMEL 500 mg / 5 ml IM/IV/SC ampułka zawierająca roztwór podawany w formie zastrzyków domięśniowych, dożylnych lub podskórnych. 
Sterylny-Apirogenny 
 

• Składniki czynne: Każda ampułka 5ml zawiera 500mg (5ml) witaminy C (kwasu askorbinowego). 
• Składniki obojętne: Hydroksybenzoesan metylu (E218), hydroksybenzoesan propylu (E216), wodorotlenek sodu, woda do wstrzykiwań. 
 

Przed zastosowaniem tego leku należy uważnie przeczytać ULOTKĘ DLA PACJENTA, ponieważ zawiera ona istotne informacje.  

• Należy zachować tę ulotkę dla pacjenta. Ponieważ może okazać się koniecznym ponowne jej przeczytanie. 

• W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

• Lek ten został przepisany konkretnej osobie, nie należy udostępniać go nikomu innemu. 

• W przypadku przyjmowania tego leku należy poinformować lekarza o tym fakcie w przypadku wizyty lekarskiej lub pobytu w szpitalu 

• Należy dokładnie stosować się do instrukcji zawartych w tej ulotce. Nie należy przyjmować ani dużych, ani małych dawek, poza tymi, które zostały 
przepisane danej osobie.  

 

 Ulotka zawiera:  
 

1. Czym jest ACMEL i kiedy się go stosuje? 
2. Ostrzeżenia, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem przyjmowania ACMEL. 
3. Jak należy przyjmować ACMEL? 
4. Potencjalne działania niepożądane? 
5. Przechowywanie ACMEL. 
 

1. Czym jest ACMEL i kiedy się go stosuje? 
 

• Każda ampułka zawiera 500 mg witaminy C.  
• ACMEL jest w postaci 5ml ampułek z przezroczystego szkła, a każde opakowanie zawiera 5 ampułek.  
• ACMEL stosowany jest w przypadku niedoboru witaminy C oraz w przypadku, gdy jej doustne podawanie nie jest możliwe (np. Leczenie ran, oparzeń, zakażeń 

mikrobowych prowadzących do stanu zapalnego, urazów oraz zakażenia tarczycy. Ponadto, stosowany jest w leczeniu idiopatycznej methemoglobinemii (rodzaj krwi).   
 

2. Ostrzeżenia, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem przyjmowania ACMEL. 
 

NIE NALEŻY STOSOWAĆ ACMEL w następujących przypadkach  
Jeżeli:  
• pacjent ma nadwrażliwość na witaminę C lub jakikolwiek inny składnik leku ACMEL,  
• pacjent cierpi na hyperoxalurię (podwyższone stężenie kwasu szczawiowego w moczu),  
• pacjent cierpi na acydurię (kwaśny mocz) lub kamienie nerkowe, którym towarzyszy mocz o normalnym pH oraz podwyższone stężenie kwasu szczawiowego w 

moczu), 
 

NALEŻY STOSOWAĆ ACMEL Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI W NASTĘUJĄCYCH PRZYPADKACH   
Jeżeli: 
• pacjent cierpi na chorobę nerek,   
• pacjent ma różne rodzaje anemii (niedokrwistość śródziemnomorską, niedokrwistość syderoblastyczną, niedokrwistość sierpowatą), podwyższony poziom żelaza 

(hemochromatoza) w głównych organach, szczególnie w wątrobie lub jeśli poziom erytrocytów wzrósł (czerwienica), lub jeśli cierpi na białaczkę (rak krwi),  
• pacjent ma niedobór enzymu G6PD (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowa) (niedobór ten może oznaczać, że poziom bardzo ważnego dla metabolizmu glukozy 

enzymu jest niewystarczający albo, że nie jest on w ogóle aktywny),  
• pacjent cierpi na choroby serca lub płuc,  
• pacjent cierpi na cukrzycę (w moczu witamina C może zaburzać wyniki badań poziomu cukru we krwi; na kilka dni przed badaniem należy zaprzestać przyjmowania 

witaminy C), 
• pacjent cierpi na postępującą chorobę nowotworową,  
• pacjent jest palaczem.   
Nawet jeśli ostrzeżenia te mają albo miały zastosowanie w przypadku danego pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem.   
 

Stosowanie ACMEL z jedzeniem i piciem   
Jeśli lek podawany jest w zastrzykach, nie wchodzi on w żadne interakcje z jedzeniem i piciem, nie należy jednak używać alkoholu w trakcie przyjmowania ACMEL.   
 

Ciąża 
Przed zażyciem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.   
Witamina C przedostaje się poprzez matkę do płodu. Jeśli według lekarza pozytywne działanie ACMEL przeważa nad szkodliwymi skutkami jego przyjmowania, lek może 
być stosowany.   
Jeśli okaże się w trakcie leczenia, że pacjentka jest w ciąży, musi się ona skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.   
 

Karmienie piersią   
Przed zażyciem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.  
Witamina C przedostaje się do mleka matki. Jeśli według lekarza pozytywne działanie ACMEL przeważa nad szkodliwymi skutkami jego przyjmowania, lek może być 
stosowany.    
 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn  
ACMEL nie ma szkodliwego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.   
 

Ważne informacje dotyczące niektórych składników obojętnych zawartych w ACMEL   
Ten produkt medyczny zawiera 69mg sodu w każdej 5ml dawce. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów będących na kontrolowanej diecie.   
Ze względu na zawarty hydroksybenzoesan metylu (E218) oraz hydroksybenzoesan propylu (E216), ACMEL może wywoływać reakcje alergiczne (opóźnione w czasie) 
oraz niespodziewaną niewydolność oskrzeli.   
 

Stosowanie z innymi lekami 
W przypadku stosowania z innymi lekami, działanie ACMEL lub innych leków może ulec zmianie. Jeśli pacjent stosuje wymienione poniżej leki, powinien poinformować o 
tym lekarza:  
• Środki antykoncepcyjne  
• Leki doustne takiej ka warfaryna oraz leki zapobiegające krzepnięciu krwi 
• Leki zawierające żelazo, stosowane w leczeniu anemii  
• Deferoksamina (lek stosowany w przypadku bardzo wysokiego poziomu żelaza w organizmie) 
• Izoprenalina (lek stymulujący współczulny układ nerwowy)  
• Disulfiram (lek stosowany w leczeniu uzależnienia od alkoholu)  
• Meksyletyna (lek przeciwarytmiczny)  
• Barbiturany takie jak prymidon (lek usypiający i tabletki nasenne lub grupa leków) 
• Amfetamina (współczulny układ nerwowy - lek stymulujący)  
• Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (grupa leków używanych w leczeniu depresji)  
• Flufenazyna oraz inne leki z fenotiazyną (lek i grupa leków używanych w leczeniu chorób psychiatrycznych takich jak schizofrenia i depresja psychotyczna) 
• Aspiryna  
• Leki stosowane w leczeniu epilepsji (np. fenytoina)  
• Tetracyklina będąca antybiotykiem   
• Leki zmniejszające apetyt    
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Jeśli pacjent stosuje lub stosował ostatnio jakiekolwiek leki wydawane na receptę i bez recepty, musi poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.   
 

3. Jak stosować ACMEL?   
 

Instrukcja właściwego stosowania, wielkości dawki oraz częstotliwości jej podawania    
Doktor określi dawkę leku adekwatną do choroby, na którą cierpi pacjent. Dawka 100-250 mg na 1 lub 2 dni jest dawką rekomendowaną dla dorosłych.  W sytuacjach 
skrajnych można podać pacjentowi od 1 do 2gr.   
Instrukcje dotyczące specjalnych dawek leku  
W przypadku idiopatycznej methemglobinemii, rekomendowana jest dzienna dawka 300-600 mg podawana w odstępach czasowych.   
 

Sposób podawania:   
ACMEL może być podawany domięśniowo (IM), podskórnie (SC) lub dożylnie (IV).  Preferowane jest podawanie domięśniowe (IM). W przypadku dożylnego podawania 
(IV) leku, należy podawać go powolnym wlewem, ponieważ wykonywane szybko zastrzyki dożylne mogą powodować chwilowe zawroty głowy.    
ACMEL będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.   
 

Różne grupy wiekowe:  
Stosowanie u dzieci:  
W leczeniu niedoboru kwasu askorbinowego, ogólna podawana dawka wynosi dziennie od 100 do 300mg.  
 

Stosowanie u osób starszych:   
Nie istnieje specjalne dawkowanie dla osób starszych, jest ono takie samo jak w przypadku dorosłych.   
 

Wyjątkowe warunki podawania:  
Niewydolność nerek:  
Rekomendowana dawka dla pacjentów poddawanych hemodializie wynosi od 100 do 200mg dziennie. ACMEL podawany jest z zachowaniem ostrożności pacjentom, 
którzy mają zaburzone funkcjonowanie nerek lub mieli kamienie nerkowe.   
 

Niewydolność wątroby:  
Pacjenci z niewydolnością wątroby nie wymagają specjalnego dawkowania.   
Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie ACMEL jest zbyt mocne albo zbyt słabe, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.  
 

Przyjęcie zbyt dużej dawki ACMEL:   
Przyjęcie wysokiej dawki witaminy C może wywołać biegunkę, a kwasowość moczu może spowodować powstanie kamieni nerkowych. Jeśli którykolwiek z tych objawów 
przeszkadza pacjentowi, powinien on skonsultować się z lekarzem.   
Jeśli pacjent zażył większą niż wymagana dawkę ACMEL, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.   
 

Pominięcie dawki ACMEL   
Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu zrekompensowania pominiętej dawki.    
Lekarz lub pielęgniarka uzupełnią wymaganą dawkę witaminy C. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania dalszych informacji na ten temat.   
 

Skutki zaprzestania leczenia ACMEL.   
Nie odnotowano żadnych niepożądanych skutków zaprzestania leczenia ACMEL.   
 

4. Jakie są możliwe skutki uboczne?   
 

Skutki uboczne mogą wystąpić u pacjentów, którzy są nadwrażliwi na składniki zawarte w ACMEL, jak w przypadku wszystkich innych leków.   
 

Jeśli u pacjenta wystąpił którykolwiek w poniżej wymienionych efektów ubocznych, powinien on zaprzestać stosowania ACMEL i NATYCHMIAST 
poinformować lekarza lub udać się na ostry dyżur do najbliższego szpitala:   
• Reakcje alergiczne takie jak wykwity skórne, trudności z oddychaniem, uczucie ucisku w klatce piersiowej, opuchnięcie jamy ustnej, twarzy, warg i języka.  
• Kamica, hyperoksaluria (wysoki poziom kwasu szczawiowego w moczu), problemy z oddawaniem moczu, diureza (szybsze oddawanie moczu, większa jego ilość). 

Wszystko to są bardzo poważne efekty uboczne. Mogą one wymagać udania się na ostry dyżur lub hospitalizacji. 
 

Jeśli u pacjenta wystąpił którykolwiek w poniżej wymienionych efektów ubocznych, powinien on natychmiast poinformować lekarza lub udać się na 
ostry dyżur do najbliższego szpitala:  
• Skurcze żołądka, biegunka, mdłości lub wymioty  
• Ból, gorączka lub obrzęk oraz nadwrażliwość w rękach i nogach  
• Poważne reakcje, ból, obrzęk w miejscu wykonania zastrzyku                                                                                  
Wszystko to są bardzo poważne efekty uboczne. Może być konieczna interwencja medyczna.   
 

Jeśli u pacjenta wystąpił którykolwiek z poniżej wymienionych efektów ubocznych, powinien on poinformować lekarza:  
• Ból głowy, zawroty głowy lub senność, zmęczenie, zaburzenia snu  
• Czerwienienie się, rumieńce    
Są to łagodne skutki uboczne stosowania ACMEL.   
Jeśli u pacjenta wystąpiły jakiekolwiek skutki uboczne niewymienione w tej ulotce, powinien poinformować on lekarza lub farmaceutę.  
 

Zgłaszanie skutków ubocznych stosowania ACMEL 
Jeśli u pacjenta wystąpiły jakiekolwiek skutki uboczne wymienione lub niewymienione w tej ulotce, powinien poinformować on lekarza lub farmaceutę. Ponadto pacjent 
powinien zgłosić te efekty uboczne do Turkey Pharmacovigilance Center klikając na „Drug Side Effect Report” na stronie www.titck.gov.tr lub dzwoniąc pod numer 0 800 
314 00 08. Informując o efektach ubocznych, pacjent dostarczy informacji o lekach, których używa.   
 

5. Przechowywanie ACMEL   
 

ACMEL powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci.  
Lek należy przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25oC, osłonięty przed światłem. 
 

ACMEL powinien być stosowany z uwzględnieniem daty przydatności do spożycia.   
Nie należy stosować ACMEL po upłynięciu daty przydatności do spożycia.    
 

Jeśli pacjent odkryje wady lub uszkodzenie produktu lub/i opakowania, nie powinien stosować ACMEL 
 
Posiadacz licencji: Menta Pharma Pharmaceutical Industry and Trade Incorporated Company. 

Tatlisu Neighborhood. Ul. Alptekin. Al. Akif Inan.  
Merkur Palace Nr:8/15 Umraniye/Istambuł 
Tel: 0 216 594 59 36 
Fax 0 216 594 59 35 
E-mail: info@mentapharma.com.tr  
 

Producent: Mefar Pharmaceutical Industry Incorporated Company 
Ramazanoglu Neighborhood, Ensar Nr: 20 
Pendik/Kurtkoy TR 34906 Istambul 
 

 
Ulotka ta została zatwierdzona 29.12.2015r. 

 
 


