
Pakendi infoleht. 
Enne tarvitamist lugege hoolikalt infolehte, lisainfo saamiseks pöörduge arsti poole! 
Ravimit ei tohi anda teistele ka juhul, kui nende haigusnähud tunduvad olevat sarnased. 
 
 
Mucofluid 200 
 
Lahustuvad tabletid 
 
Milline on Mucofluidi koostis? 
Toimeaine: 200 g N-atsetüültsüsteiini. 
Magustusaine aspartaam; abi- ja lõhnaained. 
 
Mis on Mucofluid ja mille puhul seda kasutada? 
Looduslikust aminohappest pärit toimeaine vedeldab hingamisteedes ja kõrva-nina-kurgu piirkonnas 
tekkinud viskoosset lima. Kirjeldatud toime tulemusena soodustab Mucofluid hingamisteedes peetunud 
lima väljaköhimist, leevendab köhaärritust ja kergendab hingamist. 
Mucofluid on ravim, mida kasutatakse eelpool kirjeldatud sümptomite leevendamiseks. Samaaegselt 
tuleks aga ravida ka haiguse põhjust. 
 
Millistel juhtudel ei tohi Mucofluidi kasutada? 
Maohaavandi esinemise korral ei tohi Mucofluidi tarvitada. 
 
Millistel juhtudel tuleb Mucofluidi tarvitada ettevaatusega? 
Kui Teil on Mucofluidi või teiste sarnaste ravimite tarvitamisel tekkinud hingamishäireid või ebaselge 
põhjusega nahalööve, peaksite Te enne ravimi tarvitamist konsulteerima oma arsti või apteekriga. 
Alla kahe aastastele lastele tohib Mucofluidi manustada ainult arsti järelvalve all. Ärge manustage 
Mucofluidi samaaegselt teiste ravimitega, vaid jätke vähemalt kahetunniline ajavahe. Teavitage oma arsti 
või apteekrit, kui Te põete mingeid teisi haigusi, olete allergiline või tarvitate hetkel mingeid teisi 
ravimeid (ka käsimüügiravimeid!). 
 
Kas Mucofluidi tohib tarvitada raseduse või rinnaga toitmise ajal? 
Kui Te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, siis peaksite võimaluse korral ravimite 
tarvitamist vältima. Kasutage Mucofluidi ainult äärmise vajaduse korral. 
 
Kuidas Mucofluidi manustatakse? 
Kui arst ei ole teisiti määranud kehtivad järgmised annused: 
Täiskasvanud: 
Kolm korda päevas üks 200 mg Mucofluid tablett või kolm 200 mg tabletti korraga veeslahustatuna sisse 
juua. 
Imikud ja lapsed: 
Pool 200 mg Mucofluid tablett kolm korda päevas. 
Tablette võib manustada imedes, tervena alla neelates või vees lahustatuna. 
Märkus: fooliumpakendi avamisel vabanev kerge väävlilõhn haihtub kiiresti ja ei mõjuta ravimi toimet. 
Ärge muutke ise pakendi infolehes äratoodud või Teile arsti poolt määratud annuseid. Kui Teie meelest on 
ravimi toime liiga nõrk või liiga tugev, siis konsulteerige oma arsti või apteekriga. 
 
Millised kõrvaltoimed võivad kaasneda Mucofluidi  kasutamisel? 



Üldiselt on Mucofluid hästitalutav ravim. Harvadel juhtudel võivad tekkida kõrvetised, iiveldus, 
oksendamine, kõhulahtisus ning samuti nahalööve, palavik või peavalu. 
 
Mida tuleb veel silmas pidada? 
Sarnaselt kõikidele ravimitele tuleb Mucofluidi hoida lastele kättesaamatus kohas. Mucofluidi tohib 
tarvitada ainult ravimikarbile märgitud kõlblikkusaja „EXP“ lõppemiseni. Täpsemat informatsiooni ravimi 
kohta saate oma arstilt või apteekrilt, kellel on üksikasjalikum teave ravimi kohta. 
 
Kust on võimalik Mucofluidi saada? Kui suured pakendid on saadaval? 
Mucofluid on saadaval 30 lahustuvat tabletti sisaldavate pakenditena.  Mucofluidi saab osta apteekidest 
ilma retseptita. 
 
Müügiloa hoidja 
Spirig Baltikum Ltd., Maironio St. 13-7, 3000 Kaunas, Leedu 
 
Tootja  
Spirig Pharma AG 4622 Egerkingen/Śveits. 
 
Seda pakendi infolehte on ravimiameti (Swissmedic) poolt viimati kooskõlastatud august 2003.  
 
 


