
PAKENDI INFOLEHT 
 
Acetylcystein Nycomed 100 mg 
Lahustuvad graanulid 
  
TÄHELEPANU! 
Palume informatsiooni ravimi kohta hoolikalt lugeda, lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu 
arstiga! 
Ärge andke ravimit teistele, ehkki nende haigusnähud tunduvad Teie omadega sarnased olevat! 
Hoidke ravimit lastele kättesaamatus kohas! 
 
Tootja: Nycomed Austria GmbH, Linz, Austria. 
Müügiloa hoidja: Nycomed SEFA AS, Jaama 55B, 63308 Põlva. 
 
Ravimvorm 
Lahustuvad graanulid. 1 pakike (à 3 g) sisaldab toimeainena 100 mg atsetüültsüsteiini. 
Abiained: sahharoos, naatriumkloriid, viinhape, puuviljaaroom, erütrosiin. 
Näidustused 
Röga lahtistamine. 
Kasutusalad 
Ülemiste ja alumiste hingamisteede haigused (äge ja krooniline bronhiit, bronhiaalastma). 
Kui Teie arst on määranud selle ravimi mõne muu näidustuse puhul, siis tuleb järgida arsti 
ettekirjutust. 
Omadused ja toime 
N-atsetüültsüsteiin lõhustab bronhiaallimas leiduvate mukoproteiinide ja mukopolüsahhariidide 
disulfiidsillad ja vähendab sellega bronhiaallima viskoossust. Nii hõlbustatakse bronhiaallima 
väljutamist ning leevendatakse köhaärritust. Rögalahtistav toime ilmneb aeglaselt 1…2 ööpäeva 
jooksul. 
Annustamine 
Lastele: 1 pakikese sisu 3 korda ööpäevas 10 päeva vältel. Kestvaks raviks 1 pakikese sisu 2 korda 
ööpäevas.  
Vastsündinutel võib atsetüültsüsteiini kasutada vaid rangel näidustusel (10 mg/kg) ja arstliku kontrolli 
all. 
Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed võiksid tarvitada Acetylcystein Nycomed 200 mg graanuleid. 
Kui Teie arst on määranud teistsuguse annustamise, siis tuleb järgida arsti ettekirjutust. 
Kasutamisjuhend 
Pakikese sisu lahustatakse tugevasti segades ½ klaasis vees, puuviljamahlas või tees, juuakse enne 
sööki. Kasutada tohib ainult värskelt valmistatud lahust.  
Vastunäidustused 
Teadaolev ülitundlikkus atsetüültsüsteiini või ravimi abiainete suhtes. Väga ettevaatlik tuleb olla  
hingamisteede ahenemise ning raske hingamispuudulikkuse korral ning ka kalduvusel seedetrakti 
verejooksudele (söögitoru laiendid, haavandtõbi). 
Informeerige arsti enne ravimi tarvitamist, kui Teil on mõni eelnimetatud haigusseisunditest.  
Ettevaatust diabeedi haiged: pakikese sisu sisaldab ligikaudu 3 g suhkrut. 
Rasedus ja rinnaga toitmine 
Raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada ettevaatlikult. 
Kõrvaltoimed 
Harva seedetraktihäired, stomatiit, nohu. Väga harva allergilised reaktsioonid (nahalööbed, sügelus, 
urtikaaria, hingamispuudulikkus (bronhospasm), tahhükardia ja vererõhu langus), palavik, unisus. 
Kõrvaltoimete (ka siin nimetamata) ilmnemisel pöörduge arsti poole. Näidake arstile pakendit. 
Koostoimed 



Penitsilliini, tsefalosporiine ja tetratsükliini tuleks manustada 2 tundi enne või pärast  atsetüültsüsteiini 
võtmist. Aktiivsüsi suurtes annustes (antidoodina) võib vähendada asetüültsüsteiini toimet. 
Informeerige arsti teistest kasutatavatest ravimitest. 
Kõlblikkusaeg ja säilitamine 
Säilitada toatemperatuuril (kuni 25ºC). 
Kõlblikkusaeg: vaata pakendilt. 
Pärast kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada! 
Pakend 
20 pakikest (à 3 g) karbis.     

 
NYCOMED soovib Teile head paranemist! 
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