KULLANMA TALİMATI
MUCOLATOR PLUS 600 mg Toz İçeren Saşe
Ağızdan alınır.
•
•

Etkin madde: Her bir saşede, 600 mg asetilsistein
Yardımcı maddeler: Aspartam, sorbitol, betakaroten, portakal aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
•
•
•
•
•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu
ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:
1. MUCOLATOR PLUS nedir ve ne için kullanılır?
2. MUCOLATOR PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. MUCOLATOR PLUS nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. MUCOLATOR PLUS’ın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. MUCOLATOR PLUS nedir ve ne için kullanılır?
MUCOLATOR PLUS’ın etkin maddesi bir mukolitik (balgam kıvamını azaltarak atılımını
kolaylaştırıcı) olan asetilsisteindir.
MUCOLATOR PLUS 600 mg asetilsistein içeren, kağıt/alüminyum/polietilen ambalaj içinde,
10 ve 30 adet saşe içeren kutularda bulunur.
MUCOLATOR PLUS, aşağıdaki hastalıklarda endikedir:
• Yoğun kıvamlı balgamın kıvamının azaltılarak atılması
• Balgam sökülmesinin kolaylaştırılması gereken bronkopulmoner hastalıklarında
• Yüksek doz parasetamol kullanımı ile oluşan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde
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2. MUCOLATOR PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
MUCOLATOR PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
- Asetilsisten veya MUCOLATOR PLUS’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden
herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
- Aspartam içeriğinden dolayı fenilketonüri hastalığınız varsa
- Sorbitol içerdiğinden dolayı nadir görülen, kaltımsal fruktoz intoleransı probleminiz
varsa
MUCOLATOR PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
- Astımınız varsa
- Öksürmede zorlanıyorsanız
- Mide ülseriniz varsa
- Karaciğer yetmezliğiniz varsa
- Böbrek yetmezliğiniz varsa
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
MUCOLATOR PLUS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
MUCOLATOR PLUS’ın yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Aç ya da tok alınabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
MUCOLATOR PLUS gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Sadece doktor
kontrolünde ve annenin alacağı faydanın fetüse verilecek zarardan daha fazla olması halinde
kullanılabilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
MUCOLATOR PLUS’ı emzirme sırasında kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.
MUCOLATOR PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli
bilgiler
MUCOLATOR PLUS içeriğinde aspartam bulunur. Fenilalanin için bir kaynak içerdiğinden
fenilketonüri adı verilen kalıtımsal hastalıkta kullanılmamalıdır.
MUCOLATOR PLUS içeriğinde 1980.0 mg sorbitol bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz
tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce
doktorunuzla temasa geçiniz.
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Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki antibiyotiklerden birini veya birkaçını kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz.
• Penisilinler
• Sefalosporinler
• Tetrasiklinler
• Aminoglikozitler
• Makrolidler
• Amfoterisin B
•

Antitüssifler (öksürüğe karşı kullanılan ilaçlar)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. MUCOLATOR PLUS nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Solunum yollarını ilgilendiren hastalıklarda artmış sekresyonun atılımını kolaylaştırmak
amacıyla günde 1 kez 1 saşe uygulanır.
Parasetamol zehirlenmesinde : Yükleme dozu olarak 140 mg/kg ; idame dozu olarak ise
70mg/kg 4 saatte bir olmak üzere 17 doz uygulanır, (ancak, bu amaçla esas olarak
injeksiyonluk çözelti kullanılır.).
Uygulama yolu ve metodu:
Bir su bardağı içine saşe boşaltılır ve yarısına kadar su ile doldurulur. Karıştırılarak çözülür.
Opelesan (saydam olmayan) görünümdeki çözelti oral olarak kullanılır. Hazırlandıktan sonra
hemen kullanılmalı ve kalan kısım atılmalıdır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
14 yaşın altındaki çocuklarda ve günlük dozun bölünmesi gereken durumlarda
“MUCOLATOR Toz İçeren Saşe 200 mg” formu kullanılmalıdır.
Yaşlılarda kullanım:
Erişkinler için belirlenmiş olan doz uygulanır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
MUCOLATOR PLUS böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.
Karaciğer yetmezliği
Şiddetli karaciğer yetmezliği veya SİROZU olanlarda ilacın atılımı önemli oranda azalır, o
nedenle bu hastalarda doz azaltılarak dikkatli kullanılmalıdır.
Eğer MUCOLATOR PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var
ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
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Kullanmanız gerekenden daha fazla MUCOLATOR PLUS kullandıysanız:
MUCOLATOR PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya
eczacı ile konuşunuz. Aşırı dozda mide yanması, kusma, ishal oluşabilir.
MUCOLATOR PLUS’ı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
MUCOLATOR PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
MUCOLATOR PLUS tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, MUCOLATOR PLUS’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan
kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa MUCOLATOR PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve
DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne
başvurunuz :
-

Şiddetli alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, döküntü, soluk almada güçlük, kan basıncında
düşme)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
-

Şiddetli kusma ve bulantı
Şiddetli karın ağrısı ve ishal
Ağızda yara

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :
-

Hafif bulantı, kusma
Hafif karın ağrısı, ishal
Baş ağrısı

Bunlar MUCOLATOR PLUS’ın hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
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5.

MUCOLATOR PLUS’ın saklanması

MUCOLATOR PLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
saklayınız.
25°C’nin altında oda sıcaklıklarında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUCOLATOR PLUS’ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MUCOLATOR PLUS’ı
kullanmayınız.
Ruhsat sahibi : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66 Üsküdar / İstanbul
İmal yeri

: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 23.11.2010 tarihinde onaylanmıştır.
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