
Pakendi infoleht: teave kasutajale 

Mugotussol, 10 mg/5 ml siirup 
Dekstrometorfaanvesinikbromiidmonohüdraat 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või 

meditsiiniõde on teile selgitanud. 

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 

- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 

- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 

- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. 

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
- Kui pärast 3..5 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate 

võtma ühendust arstiga. 
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1. Mis ravim on Mugotussol ja milleks seda kasutatakse 
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5. Kuidas Mugotussol’i säilitada 

6. Pakendi sisu ja muu teave 

 

 

1. Mis ravim on Mugotussol ja milleks seda kasutatakse 
 

Pharmakoterapeutiline rühm: Köha ja külmetuse korral kasutatavad preparaadid 
 

Mugotussol’i kasutatakse kuiva ärritava köha leevendamiseks. 

 

Mugotussol sisaldab toimeainena dekstrometorfaanvesinikbromiidi, mis kuulub köha pärssivate 

ravimite rühma ja mis aitavad leevendada kuiva köha. 

 

Mugotussol’i kasutatakse täiskasvanute ja üle 12-aastaste laste raviks. 

 
 
2. Mida on vaja teada enne Mugotussol’i kasutamist 
 
Ärge võtke Mugotussol’i 
• kui olete dekstrometorfaani või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) 

suhtes allergiline; 

• kui teil on pikka aega kestnud köha või mõni äge hingamisteede haigus, nagu näiteks astma, 

krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK), kopsupõletik; 

• kui olete alla 12-aastane laps; 

• kui te kasutate või olete kahe viimase nädala jooksul kasutanud depressiooni raviks 

monoaminooksüdaasi (MAO-i) inhibiitoreid. Kui te ei tea täpselt, kas te võtate mõnda sellist 

ravimit, siis konsulteerige arsti või apteekriga.  

 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne dekstrometorfaanvesinikbromiidi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga: 

• dekstrometorfaanvesinikbromiid võib põhjustada sõltuvust, kui seda kasutatakse pikema 

perioodi vältel või kui seda kasutavad inimesed, kellel on kalduvus ravimi väärkasutamiseks, 

• kui teil esineb maksaprobleeme, 



• kui teil on püsiv köha või köhaga kaasneb märkimisväärne rögaeritus (flegma), 
• kui teil esineb mõne suhkru talumatus. 
 

Lapsed 

Dekstrometorfaanvesinikbromiidi ei tohiks kasutada alla 12-aastased lapsed. 
 

Muud ravimid ja Mugotussol 

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 
mistahes muid ravimeid, eriti amiodarooni, kinidiini, fluoksetiini, haloperidooli, paroksetiini, 
propafenooni, tioridasiini, tsimetidiini ja ritonaviiri või mukolüütikume (rögalahtistavad ravimid). 
 

Mugotussol ja alkohol 

Mõned kõrvaltoimed võivad esineda suurema tõenäosusega siis, kui 
dekstrometorfaanvesinikbromiidiga samal ajal tarbitakse ka alkoholi. 
 

Rasedus ja imetamine 

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma  arsti või apteekriga. 
 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine 

See ravim võib põhjustada kerget uimasust või pearinglust. Kui see kehtib teie kohta, ärge sõitke 
autoga ega käsitsege masinaid. Nende toimete tekkerisk on tugevam, kui ravimit tarbitakse koos 
alkoholi või mõne teise ravimiga. 
 

Mugotussol sisaldab: 

Maltitool 89 (kcal/g) 
Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima 
arstiga. 
Võib omada kerget lahtistavat toimet. 
Kalorsus 2,3 kcal/g maltitooli. 
 
2,8 mg propüleenglükooli. 
 
Metüülhüdroksübensoaati (E219) 
Võib põhjustada allergilisi reaktsioone (tõenäoliselt hilist tüüpi). 
 

 

3. Kuidas Mugotussol’i võtta 

 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker 
on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

Soovitatav annus on:  

Täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele: 
Vajadusel 15 ml siirupit kolm korda ööpäevas iga 6..8 tunni järel. 
Ärge ületage maksimaalset ööpäevast annust – 45 ml siirupit (kokku kolme manustamiskorrakohta). 
 
Kasutage mõõtetopsi, mis on lisatud pakendisse. 
Kui te kasutate ravimit arsti soovituseta, ärge kasutage seda üle 3..5 päeva. 
Siirup ei sisalda suhkrut (sahharoosi) ja seetõttu võivad seda võtta ka diabeetikud. 
 

Kui te võtate Mugotussol’i rohkem kui on ette nähtud 

Kui olete võtnud seda ravimit liiga palju, siis võtke otsekohe ühendust oma arstiga või pöörduge 
haiglasse. Võtke kaasa kogu allesjäänud ravim, et seda arstile näidata. 
 
Kui te unustate Mugotussol siirupit võtta  



Ärge võtke kahekordset annust kompenseerimaks võtmata jäänud annust.  
Võtke järgmine annus ettenähtud ajal. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 

 

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil need ei teki. 
 
Allergilised reaktsioonid: 

• Sümptomiteks võivad olla nahasügelus või lööbed, hingamisraskused, kiirem südamerütm, 
näo või kõri paistetus. 

• Kui teil esineb mõni nendest sümptomitest, lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge kohe abi 
saamiseks arsti poole. 

 
Teised võimalikud kõrvaltoimed: 
• Sage (mõjutab vähem kui 1 inimest 10st) 

- pearinglus, oksendamine, kõhuvalu, iiveldus, väsimus 
• Väga harv (mõjutab vähem kui 1 inimest 10 000st) 

- hallutsinatsioonid, sõltuvus, unisus 
 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 

 

5. Kuidas Mugotussol’i säilitada 

 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg 
viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Pärast esmakordset avamist: 12 kuud. 
 
Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate riknemise märke. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 

6. Pakendi sisu ja muu teave 

 

Mida Mugotussol sisaldab  

- Toimeaine on dekstrometorfaanvesinikbromiidmonohüdraat. 
- Abiained on naatriumsahhariindihüdraat, vedel maltitool (E965), propüleenglükool, aprikoosi 

lõhna- ja maitseaine, vanilje lõhna- ja maitseaine, metüülhüdroksübensoaat (E218), puhastatud 
vesi. 

 

Kuidas Mugotussol välja näeb ja pakendi sisu 

5 ml sisaldab 10 mg dekstrometorfaanvesinikbromiidmonohüdraati (vastab 7,35 mg 
dekstrometorfaanile). 
 
Mugotussol 10 mg/5 ml siirup on selge, värvitu, kergelt kollaks siirup, mis on merevaigukollases 
klaaspudelis (tüüp III) koos mõõtetopsiga.  
 
Pakendi suurused: 
1x 190 ml pudel ja 1 mõõtetops. 



 

Müügiloa hoidja ja tootja 

Müügiloa hoidja 
Boehringer Ingelheim International GmbH 
Binger Str. 173  
55216 Ingelheim am Rhein 
Saksamaa 
 
Tootja 
DELPHARM  REIMS 
10 rue Colonel Charbonneaux, 51100 REIMS 
Prantsusmaa 
 
 

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 

nimetustega: 

 
Ühendkuningriik: Dextromethorphan hydrobromide 10 mg/5 ml syrup  
Tšehhi Vabariik: MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml  
Poola:  Mucotussin  
Slovakkia:   Mugotussol 
 
Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2014 

 


