
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Muco-Mepha, 200 mg suukaudse lahuse graanulid 
Atsetüültsüsteiin 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks 
kasutama Muco-Mepha’t täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
- Kui pärast 3 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, pidage nõu arstiga. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
 
Infolehes antakse ülevaade: 
1. Mis ravim on Muco-Mepha  ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne ravimi Muco-Mepha kasutamist 
3. Kuidas manustada ravimit Muco-Mepha 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Ravimi Muco-Mepha säilitamine 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON MUCO-MEPHA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
Muco-Mepha on rögalahtisti ning seda kasutatakse sitke lima veeldamiseks, et võimaldada röga 
väljaköhimist hingamisteede haiguste korral. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE RAVIMI MUCO-MEPHA KASUTAMIST 
Ärge võtke Muco-Mepha’t 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) atsetüültsüsteiini või ükskõik millise Muco-Mepha koostisosa  
suhtes. 
Muco-Mepha ei sobi kasutamiseks alla 2-aastastel lastel. 
 
Ravimiga Muco-Mepha on vajalik eriline ettevaatus 
- Ettevaatlik tuleb olla, kui teil on bronhiaalastma või kui teil on olnud anamneesis või on praegu mao- 
või soolehaavand. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
Köha pärssivad ravimid 
Kui Muco-Mepha’t manustatakse koos köharavimitega (köha pärssivate ravimitega), võib köharefleksi 
pärssumise tõttu tekkida sekreetide ohtlik kogunemine. Seetõttu ärge unustage konsulteerida arstiga, 
enne kui kasutate sellist kombinatsiooni. 
Antibiootikumid 
Uuringud on näidanud, et atsetüültsüsteiin võib nõrgendada antibiootikumide (tetratsükliin, 
aminoglükosiidid, penitsilliin) toimet. Ohutuse huvides tuleb antibiootikume ja Muco-Mepha’t võtta 
eraldi ning vähemalt 2-tunnilise intervalliga. See ei puuduta ravimeid, mille toimeaineks on tsefiksiim 
ja lorakarbef. Neid võib võtta atsetüültsüsteiiniga samal ajal. 
 
Rasedus ja imetamine 



Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Praeguseks on ravimi kasutamise kogemused raseduse ja imetamise ajal piiratud. Ravimit Muco-
Mepha ei tohi seetõttu kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal, välja arvatud juhtudel, kui ravimi 
manustamine on arsti arvates vältimatu. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Atsetüültsüsteiin ei mõjuta võimet autot juhtida ja masinaid kasutada. 
 
Oluline teave mõningate Muco-Mepha koostisainete kohta 
Märkus diabeetikutele: 1 Muco-Mepha kotike sisaldab 1,75 g süsivesikuid (ekvivalentne u. 0,15 
leivaühikuga). 
 
 
3. KUIDAS  KASUTADA RAVIMIT MUCO-MEPHA 
Võtke Muco-Mepha’t alati täpselt oma arsti ettekirjutuste kohaselt. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Kui teie arst pole teisiti määranud, on tavapärane annus: 
Täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid: 
1 graanulikotike 2...3 korda päevas (vastab 400...600 mg atsetüültsüsteiinile päevas). 
6...14-aastased lapsed ja noorukid: 
1 graanulikotike 2 korda päevas (vastab 400 mg atsetüültsüsteiinile päevas). 
2...5-aastased lapsed: 
½ graanulikotikest 2..3 korda ööpäevas (vastab 200...300 mg atsetüültsüsteiinile päevas). 
 
Mukovistsidoosi korral: 
Üle 6-aastased lapsed: 
1 graanulikotike 3 korda päevas (vastab 600 mg atsetüültsüsteiinile päevas). 
2...6-aastased lapsed: 
½ graanulikotike 4 korda päevas (vastab 400 mg atsetüültsüsteiinile päevas). 
 
Manustamisviis: 
Muco-Mepha tuleb lahustada 1 klaasis joogivees ning võtta pärast sööki. 
 
Märkus: 
Muco-Mepha röga veeldav toime suureneb rohke vedeliku tarbimisel. 
 
Kasutamise kestus: 
Ravi kestus sõltub haiguse tüübist ja selle raskusastmest.  
Kroonilise bronhiidi ja mukovistsidoosi korral kestab ravi pikemat aega. 
Kui teile tundub, et Muco-Mepha toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu arsti või apteekriga. 
 
Kui te võtate rohkem Muco-Mepha’t kui ette nähtud 
Muco-Mepha üleannustamine võib põhjustada seedetrakti ärritust. See võib väljenduda rinnakutaguses 
valus, iivelduses, oksendamises ja kõhulahtisuses. Tänase seisuga ei ole ka väga suurte annuste 
manustamisel täheldatud tõsiseid kõrvaltoimeid või mürgistusnähte. 
Palun pöörduge oma arsti poole, kui te olete manustanud ettenähtust suurema koguse ravimit Muco-
Mepha. 
 
Kui te unustate Muco-Mepha’t võtta 
Ärge manustage vahele jäänud annuse asemel järgmine kord topeltkogust. Võtke järgmine teile arsti 
poolt määratud annus sisse õigel ajal. 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 



 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
Nagu kõik ravimid, võib ka Muco-Mepha põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Kõrvaltoimete sagedust hinnatakse järgmise põhimõtte alusel: 
Väga sage:  tekib rohkem kui 1-l kasutajal 10-st 
Sage: tekib 1–10 kasutajal 100-st 
Aeg-ajalt:  tekib 1–10 kasutajal 1 000-st 
Harv: tekib 1–10 kasutajal 10 000-st 
Väga harv: tekib vähem kui 1-l kasutajal 10 000-st 
 
Immuunsüsteemi häired 
Aeg-ajalt: allergilised reaktsioonid, nt sügelus, kuplade teke nahale (nõgestõbi), nahalööve 
(eksanteem), südamelöögisageduse kiirenemine (tahhükardia), vererõhu langus, bronhospasmid 
(hingamiselundite spasmid), näoturse (angioödeem).  
 
Naha ja nahaaluskoe reaktsioonid 
Väga harva on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest. Kui tekib naha või limaskestade ärritus, peaksite 
Muco-Mepha võtmise lõpetama ning kohe arsti poole pöörduma. 
 
Kõrva ja labürindi kahjustused 
Aeg-ajalt: kumin kõrvus (tinnitus). 
 
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired 
Harva: õhupuudus, bronhospasmid – peamiselt hüperreaktiivsete bronhidega patsientidel, kellel on 
bronhiaalastma. 
 

Seedetrakti häired 
Aeg-ajalt:suulimaskesta põletik, kõhuvalu, rinnakutagune valu, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. 
 
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid  
Aeg-ajalt:peavalu, palavik. 
 
Väga harva on teatatud atsetüültsüsteiini manustamisega seotud verejooksudest, mis on mõnikord 
tingitud ülitundlikkusreaktsioonidest. 
 
Vastumeetmed 
 
Ülitundlikkusreaktsioonide esimeste sümptomite tekkimisel lõpetage ravimi Muco-Mepha kasutamine. 
Konsulteerige oma arstiga, kes hindab reaktsioonide raskusastet ning otsustab edasise tegevuskäigu. 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, siis informeerige sellest palun oma arsti või apteekrit. 
 
 
5. MUCO-MEPHA  SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
Ärge kasutage Muco-Mephat pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud välispakendile ja kotikesele. 
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, 
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 



Siin toodud info on piiratud. Lisainfot võite saada oma arstilt või apteekrilt. Neil on olemas meedikute 
jaoks kaasajastatud info. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Mida Muco-Mepha sisaldab 
- Toimeaine on atsetüültsüsteiin. Ühes 2 g suukaudse lahuse graanuleid sisaldavas kotikeses on 200 mg 
atsetüültsüsteiini. 
- Abiained: isomalt C ja isomalt Fe, lõhnaaine (sidrun-grenadiin), naatriumsahhariin, sidruniõli. 
 
Kuidas Muco-Mepha välja näeb ja pakendi sisu 
Suukaudse lahuse graanulid: valge kristalliline grenadiini- ja sidrunilõhnaline pulber. 
Pakendis 20 või 50 kotikest, millest igaühes on 2 g suukaudse lahuse graanuleid. 
Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja 
Mepha Lda., 
Lagoas Park, 
2740-298 Porto Salvo 
Portugal 
 
Ravimipartii vabastamise eest vastutav tootja 
Mepha Baltic Ltd., 
Rupniecibas 7 
Riia, LV-1010 
Läti 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole. 
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis 
Mepha Baltic Eesti filiaal 
Riia 130, Tartu 51014 
Telefon: +372 4 457147 
e-mail: eesti@mephabaltic.com 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2010 
 
 


