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BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ sZÁMÁRA 

Mucopronf kemény kapszula 
(karbocisztein ) 

Mielőtt szedni kezdené gyógyszerét, olvassa el figyelmesen az alábbi 
betegtájékoztatót. 
E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet 
orvosifelügyelet nélkül. 
Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen ennek a 
gyógyszernek a körültekintő, szakszerű alkalmazása. = o Őrizze meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a 

~ későbbiekben is szüksége lehet. 
_ o További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez. 
- o Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, 
~ vagy éppen súlyosbodnak. 
- Milyen hatóan agotés édiny~okattartalmaza kemény ka~a? 

A készítmény karbocisztein (375 mg/kapszula) hatóanyagot tartalmaz. 
Segédanyagok: Magnézium-stearát, makrogol 10000, mikrokristályos 
cellulóz Kapszulahéj: lndigókármin (E 132), sárga vas-oxid (EI72), titán
dioxid (E 171), zselatin, tisztított víz. 
Milyen bete;ségek kezelésére szolgál? 

Nagy mennyiségű köpet termelődésével, elégtelen ürülésével járó légúti 
megbetegedésekben a nyák oldására, a köpetürítés elősegítésére szolgál. 

Mikor nem alkalmazható a Mucopront kemény ka(J.szuIa? 
· Karbocisztein vagy a készítmény bármely összetevőjével szembeni 
túlérzékenység esetén. 

Aktív gyomor- vagy nyombélfekély 
· Terhesség és szoptatás ideje alatt 
· 12 éves kor alatt. 
Azon betegek, akiknek kórelőzményében asztma és/vagy fekélybetegség 
előfordult, csak egyedi orvosi megfontolás és ellenőrzés mellett 
aIkalmazhatják. 
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Hogyan alkalmazza a Mucopront kemény kapszulát? 

Ha az orvos másképp nem rendeli, szokásos adagja: 
Felnőtteknek és 12 éven felüli gyermekeknek: naponta 3-szor 2 kapszula, 
ami t kevés vízzel, szétrágás nélkül kelllenyelni. 
A kezelés időtartama nem lehet hosszabb 10 napnál. 
Kialakulhatnak-e mellékhatások az alkalmazás során? 

A gyógyszer szedése alatt mellékhatásként előfordulhat gyomoreges, 
hányinger, hányás, hasmenés, túlérzékeny betegekben szájnyálkahártya 
gyulladás, nátha, valamint fejfájás. Egyes esetekben bőrkiütések vagy más 
allergiás reakciók felléphetnek, amelyekről csakúgy, mint más szokatlan 

___ tünetről a kezelőorvost értesíteni kell. 
_ Alkalmazható-e más gyógyszerekkel egyidejűleg? = Köhögéscsillapítókkal együtt nem szabad szedni, mivel a köhögési reflex = gátlása következtében veszélyes mértékü váladékfelhalmozódás alakulhat 
_ ki. Egyeb gyógyszerekkel egyidejűleg alkalmazni csak az orvos tudtával 
~ szabad, mivel az együttes alkalmazás során módosulhat a gyógyszerek 

hatása. 
Hatása a gépjárműve~téshez szükséges képességekre: 

A Mucopront adásakor ilyen hatásokat nem észleltek. 
Mire kell figyelni a Mucopront kemény kapszula alkalmazása során? 

A keletkezett váladékot fel kell köhögni és kiköpni, így a váladék tüdőben 
való felgyülemlése elkerülhető. 
Hogyan kell a kemény kapszulát tárolni? 

Legfeljebb 25 0 C-on, nedvességtől védve tárolandó. 

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó. 
A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad 
felhasználni. 

A forgalomba hozatali engedély jogosult ja: 
Actavis Hungary Kft. , 4032 Debrecen, Bartha B. u. 7. 
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