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Pakendi infoleht 
ENNE RAVIMI TARVITAMIST PALUN LUGEDA INFOLEHT HOOLIKALT LÄBI. 
LISAKÜSIMUSTEGA PÖÖRDUDA OMA ARSTI VÕI APTEEKRI POOLE. 
 
Acetylcystein 100 Stada Tabs 
Tabletid 
 
Toimeaine. acetylcysteinum 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus: 
Üks tablett sisaldab 100 mg atsetüültsüsteiini. 
 
Abiained: 
Aspartaam, mikrokristalne tselluloos, veevaba sidrunhape, laktoosmonohüdraat, makrogool 
4000, magneesiumstearaat, polüvinüülpürrolidoon, sahariinnaatriumdihüdraat, kolloidne 
veevaba ränidioksiid, viinhape, maitseained. 

 
Pakend: 
Originaalpakend 20 või 50 tabletiga 
 
Rögalahtisti 
 
Tootja/Müügiloa hoidja: 
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D 61118 Bad Vilbel, Saksamaa 
Telefon: ++49 -6101-6030; faks ++49 6101-603259 
 
Näidustused 
Röga lahtistamine. 
 
Vastunäidustused 
 
Millal te ei tohi kasutada Acetylcystein 100 Stada Tabs? 
Te ei tohi kasutada Acetylcystein 100 Stada Tabs, kui teate, et olete ülitundlik ravimi 
toimeaine atsetüültsüsteiini ja/või abiainete suhtes. 
 
Mida peate teadma, kui olete rase või rinnaga toitev ema? 
Kuna Acetylcystein 100 Stada Tabs ohutu kasutamine raseduse ja rinnaga toitmise ajal pole 
kindlaks tehtud, tohivad rasedad ja rinnaga toitvad emad kasutada Acetylcystein 100 Stada 
Tabs, juhul, kui arst peab antud ravimi kasutamist absoluutselt vajalikuks.  
 
Mida peab meeles pidama, kasutades Acetylcystein 100 Stada Tabs lastel? 
Alla 1-aastastele lastele tohib manustada ainult eluohtlikes olukordades ja arstliku järelvalve 
all. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel ja hoiatused 
 
Mida peaksite veel silmas pidama? 
Fenüülketonuuriat põdevad patsiendid (pärilik ainevahetushäire) peaksid meeles pidama, et 
antud ravim sisaldab kunstlikku magustajat aspartaami. Üks tablett sisaldab 4,49 mg 
fenüülalaniini (võrdne umbes 8 mg aspartaamile). 
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Mida peaksite meeles pidama, kui juhite autot, töötate masinal või töötate ilma 
kindla toestuseta? 
Ravim ei mõjuta tähelepanu võimet. 
 
Ravimi koostoime 
 
Millised teised ravimid mõjutavad Acetylcystein 100 Stada Tabs toimet?  
Pidage meeles, et antud informatsioon võib kehtida ka hiljuti kasutatud ravimite suhtes. 
Samaaegne Acetylcystein 100 Stada Tabs ja köha pärssivate ravimite kasutamine võib 
vähendada köha refleksi, kutsudes esile röga väljaköhimise peetuse. Erilist ettevaatust tuleb 
seetõttu pöörata nende ravimite samaaegsele väljakirjutamisele ja kasutamisele. 
 
Milliseid teisi ravimeid mõjustab Acetylcystein 100 Stada Tabs? 
Tetratsükliinvesinikkloriidi (kuid mitte doksütsükliini) ei tohi manustada samaaegselt 
atsetüültsüsteiiniga, vaid manustamise vaheline intervall peab olema vähemalt kaks tundi. 
 
Glütserüültrinitraati (nitroglütseriini) ei tohi  manustada samaaegselt atsetüültsüsteiiniga , sest 
see võib soodustada veresoonte laienemist. 
 
Annustamine ja manustamine, ravi kestvus 
Ravimi annuse määrab arst, see oleneb teie haiguse raskusest. Kui teie arst pole määranud 
teisiti, kehtivad järgmised annused. Kasutades soovitatud annuseid, kasutate te ravimit 
efektiivselt ja ohutult. 
 
Kui palju Acetylcystein 100 Stada Tabs peaksite sisse võtma ja kui sageli peaksite seda 
tegema? 
 
Täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid: 2 tabletti 2...3 korda päevas (vastab  400...600 mg 
atsetüültsüsteiinile päevas). 
6...14-aastased lapsed: 1 tablett 3...4 korda päevas (vastab 300...400 mg atsetüültsüsteiinile 
päevas). 
2...5-aastased lapsed: 1 tablett 2...3 korda päevas (vastab 200...300 mg atsetüültsüsteiinile 
päevas). 
 
Mukovistsidoosi korral: 
2…6 aastased lapsed: 
1 tablett 4 korda päevas (vastab 100 mg atsetüültsüsteiinile 4 korda päevas) 
 
Üle 6 aastased lapsed: 
2 tabletti 3 korda päevas (vastab 200 mg atsetüültsüsteiinile 3 korda päevas) 
 
Kuidas ja millal peaksite võtma Acetylcystein 100 Stada Tabs? 
Acetylcystein 100 Stada Tabs võetakse pärast sööki, tablett neelatakse alla tervena rohke 
veega või lahustatakse klaasitäies vees. 
 
Märkus: 
 
Acetylcystein 100 Stada Tabs rögalahtistav toime tugevneb vedeliku manustamisel. 
 
Kui kaua peaksite kasutama Acetylcystein 100 Stada Tabs? 



 3
Ravi kestvus sõltub olemasoleva haiguse iseloomust ja tõsidusest ning selle peaks 
otsustama raviarst. 
Kroonilise bronhiidi ja mukovistsidoosi korral peaks ravi kestma infektsiooni ärahoidmiseks 
kauem. 
 
Üleannustamine  
Mida peaksite tegema Acetylcystein 100 Stada Tabs (ettekavatsetud või juhusliku) 
üleannustamise korral?  
Ettekavatsetud või juhuslik üleannustamine võib kaasa tuua lokaalseid ärritusi, kaasa arvatud 
kõrvetisi, kõhuvalu, iiveldust, oksendamist ja kõhulahtisust. Ent tõsiseid kõrvalmõjusid või 
mürgistuse sümptomeid pole täheldatud isegi äärmiselt suurte üledooside korral. 
Pöörduge arsti poole.  
 
Mida peaksite tegema, kui võtsite väiksema annuse Acetylcystein 100 Stada Tabs, kui 
oli välja kirjutatud või kui annus jäi vahele? 
Kui teil jäi annus vahele või võtsite väiksema annuse Acetylcystein 100 Stada Tabs, kui oli 
välja kirjutatud, võtke järgmine kord tavapärane annus, nagu on kirjeldatud lõigus 
Annustamine.  
 
Kõrvaltoimed 
Milliseid kõrvaltoimeid võib esineda Acetylcystein 100 Stada Tabs kasutamisel? 
Vähesel määral esineb kõrvetisi, iiveldust, oksendamist ja kõhulahtisust. Harva on esinenud 
suu limaskesta põletikku (stomatiiti), peavalu ja kohinat kõrvades (tinnitus). 
On esinenud üksikuid allergilisi reaktsioone pärast atsetüültsüsteiini manustamist, nagu 
sügelus, nõgestõbi, nahalööbed (eksanteemidest, ohatistest) bronhospasm, samuti südame 
pekslemist ja vererõhu langust. Väga harva on tekkinud mao-soole verejooks. 
Kõrvaltoimete ilmnemisel konsulteerige oma raviarsti või apteekriga.  

 
Mida tuleks ette võtta kõrvaltoimete ilmnemise korral? 
Lõpetage Acetylcystein 100 Stada Tabs manustamine esimeste ülitundlikkuse reaktsioonide 
tekkel. Informeerige oma arsti, et ta võiks määrata reaktsiooni tõsiduse ja edasise ravi 
vajaduse. 

 
Säilitamine  
Antud pakendi aegumistähtaeg on trükitud pakendile ja plastikribale. Ärge kasutage antud 
ravimitoodet pärast seda tähtaega. 
 
Kuidas peaksite säilitama Acetylcystein 100 Stada Tabs? 
Hoidke tempeatuuril kuni 25 C, niiskuse ja valguse eest kaitstult. 
 
 
Hoidke kõik ravimid lastele kättesaamatus kohas. 
 
Infoleht kooskõlastatud veebruar 2002. 
 


