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BIJSLUITER 

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen 
 

• Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. 

• Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft. 

• Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven, geef het dus niet door aan iemand 
anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben 
als u. 

 

 
Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat is Acetylcysteine Mylan en waarvoor wordt het gebruikt? 
2. Wat moet u weten voordat u Acetylcysteine Mylan inneemt? 

3. Hoe wordt Acetylcysteine Mylan ingenomen? 
4. Mogelijke bijwerkingen. 

5. Hoe bewaart u Acetylcysteine Mylan? 
6. Aanvullende informatie. 

 
 

ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 MG, GRANULAAT VOOR DRANK 
ACETYLCYSTEINE MYLAN 600 MG, GRANULAAT VOOR DRANK 

ACETYLCYSTEINE MYLAN 600 MG, BRUISTABLETTEN 
Acetylcysteinum 

 
 

• De werkzame stof is

• 
: acetylcysteinum 

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: 

Acetylcysteine Mylan 200 mg, granulaat voor drank: aspartam. - β-caroten. (E160) - arom. 
aurant. S dry 289 - sorbitol. q.s. pro dos. una (1 g) 

Acetylcysteine Mylan 600 mg, granulaat voor drank: aspartam. - β-caroten. (E160) - arom. 
aurant. S dry 289 - sorbitol. q.s. pro dos. una (3 g) 
Acetylcysteine Mylan 600 mg, bruistabletten:

•

 natr. hydrogenocarbonas, acid. citricum, 
aspartam, ar. citron (derog. 42/913) pro tabl. compress. una (1,9 g)  

 Registratiehouder:

• 
 Mylan bvba/sprl, Terhulpsesteenweg 6A, B-1560 Hoeilaart 

Fabrikant:

• 
 Zambon Switzerland Ltd – Cadempino - Zwitserland 

Registratienummers:
 

 BE195501, BE224253, BE231174. 

 
1. Wat is Acetylcysteine Mylan en waarvoor wordt het gebruikt?  
 

• Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte:  
Acetylcysteine Mylan 200 mg, granulaat voor drank: doos met 30 zakjes 
Acetylcysteine Mylan 600 mg, granulaat voor drank: doos met 30 zakjes 
Acetylcysteine Mylan 600 mg, bruistabletten: doos met 14 en 30 bruistabletten 

 

• Geneesmiddelengroep: Geneesmiddel (op basis van acetylcysteïne) voor het vloeibaar 
maken van slijmen (lost slijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden 
gevormd). 

 

• De therapeutische indicaties: 
A. Chronische bronchitis, om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te 
 verminderen. 
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B. Acetylcysteïne kan worden gebruikt voor het vloeibaar maken van etterige en taaie 

slijmen die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd. 
 
 
2. Wat u moet weten voordat u Acetylcysteine Mylan inneemt? 
 
Gebruik Acetylcysteine Mylan niet als: 

− U overgevoelig bent voor acetylcysteine of voor één van de hulpstoffen 
 
Pas goed op met Acetylcysteine Mylan: 

− Omzichtigheid is geboden bij asthmapatiënten omdat acetylcysteïne, bij toediening via 
aërosol, vernauwing van de luchtwegen kan uitlokken. 

− Als de patiënt moeilijkheden heeft om de slijmen in de luchtwegen op te hoesten, moeten 
de luchtwegen door houdingsdrainage of zo nodig door opzuiging (aspiratie) vrij worden 
gehouden. 

− Als u aan hartzwakte of verhoogde bloeddruk, of aan fenylketonurie lijdt : raadpleeg de 
rubriek “Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Acetylcysteine Mylan”. 

− Als u een onbehandelde actieve maagzweer heeft, vermijdt u best het gebruik van 
acetylcysteïne; patiënten die vroeger een maagzweer gehad hebben moeten, in geval van 
zware maagklachten, hun arts raadplegen. 

 
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruik van 
Acetylcysteine Mylan in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen. 
 
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing 
is, of dat in het verleden is geweest. 
 
Gebruik van Acetylcysteine Mylan in combinatie met voedsel en drank 
Geen gegevens beschikbaar. 
 
Zwangerschap 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is 
voorzichtigheid geboden bij gebruik van acetylcysteïne tijdens de zwangerschap. 
 
Borstvoeding 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van acetylcysteïne 
tijdens het geven van borstvoeding. 
 
Rijvaardigheid en gebruik van machines 
Niet van toepassing. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Acetylcysteine Mylan 
Acetylcysteine Mylan bevat aspartaam, een zoetstof die niet mag worden toegediend aan 
patiënten met fenylketonurie. 
 
Gebruik van Acetylcysteine Mylan in combinatie met andere geneesmiddelen 
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft 
gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 
 

− Acetylcysteïne kan interfereren met zouten van zware metalen zoals goud-, en ijzerzouten 
en met calciumzouten. Het is daarom beter de inname van acetylcysteïne en van deze 
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zouten te spreiden of ze langs verschillende wegen toe te dienen. 

− De inname van acetylcysteïne langs de mond samen met een antibioticum (stof die 
bacteriën vernietigt) stelt geen problemen, behalve voor antibiotica die behoren tot de groep 
van de cefalosporinen. In dit laatste geval moet acetylcysteïne en het antibioticum 
afzonderlijk (bv. 2 uur verschil) ingenomen worden.  

− Het wordt niet aanbevolen acetylcysteïne, als oplossing, te mengen met andere 
geneesmiddelen. 

 
 
3. Hoe wordt Acetylcysteine Mylan ingenomen? 
 
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. 
Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg 
dan uw arts opnieuw. 
 
De vereiste hoeveelheid in een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (bv. melk, 
fruitsap) oplossen. Op die manier verkrijgt men een bereiding met een aangename smaak die 
als dusdanig kan worden ingenomen.  
Gedeeltelijk gebruikte zakjes mogen tot een volgende inname worden bewaard (het is 
raadzaam het overige deel binnen de 24 uur te gebruiken). Oplossingen moeten evenwel 
onmiddellijk worden gebruikt. 
Bij kleine kinderen kan de verkregen oplossing met een lepel worden toegediend of in de 
zuigfles worden gemengd. 
De mogelijke aanwezigheid van een zwavelgeur bij het openen van het zakje wijst niet op 
ontaarding van het produkt maar is kenmerkend voor het actieve bestanddeel. 
 

 
Aandoeningen van de luchtwegen 

− Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar  
 400 tot 600 mg per dag in 1 tot 3 innamen, bv. 

- 1 zakje van 200 mg twee- tot driemaal per dag. 
- 1 zakje of 1 bruistablet van 600 mg éénmaal per dag 

 

− Kinderen van 2 tot 7 jaar 
 400 mg (120 tot 600 mg) per dag in 2 of 3 innamen, bv. 
 - 1 zakje van 200 mg tweemaal per dag. 
 

− Kinderen jonger dan 2 jaar 
 200 mg (70 tot 360 mg) per dag in 2 of 3 innamen, bv. 
 - een half zakje van 200 mg tweemaal per dag. 
 

 
Mucoviscidose 

− van 0 tot 2 jaar : 70 tot 360 mg per dag, bv. 
 - 50 mg (een kwart zakje van 200 mg), driemaal per dag. 
 

− van 2 tot 6 jaar: 120 tot 600 mg per dag, bv. 
 - 100 mg (een half zakje van 200 mg), driemaal per dag. 
 

− ouder dan 6 jaar: 600 mg per dag, bv. 
 - 200 mg (één zakje van 200 mg), driemaal per dag of een bruistablet of zakje van 600 

mg éénmaal per dag. 
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De hoeveelheid moet worden aangepast op grond van de verkregen resultaten en de 
toestand van de patiënt.  
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Acetylcysteine Mylan moet gebruiken. 
De duur van de behandeling kan van enkele weken tot enkele maanden gaan en kan 
worden onderbroken door perioden zonder behandeling waarvan de duur afhankelijk is van 
de algemene toestand van de patiënt. 
 
Wat u moet doen wanneer u Acetylcysteine Mylan vergeet te nemen 
Neem de volgende dosis op het aanbevolen tijdstip. Neem nooit een dubbele dosis van 
Acetylcysteine Mylan 600 mg in om zo de vergeten dosis in te halen. 
 
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Acetylcysteine 
Mylan wordt gestopt 
Geen informatie beschikbaar. 
 
Wat u moet doen als u meer van Acetylcysteine Mylan heeft ingenomen dan u zou 
mogen 
Wanneer u te veel van Acetylcysteine Mylan heeft gebruikt of ingenomen, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 
De toxiciteit van acetylcysteïne is gering. Na inname van hoge doses kunnen bijwerkingen (zie 
rubriek "Mogelijke bijwerkingen") optreden. 
 
 
4. Mogelijke bijwerkingen 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Acetylcysteine Mylan bijwerkingen hebben. 
 

− Maag-darmstelsel: soms worden misselijkheid en braken waargenomen na orale 
toediening. 

 
In zeldzame gevallen, vooral na gebruik van acetylcysteïne in aërosoltoestellen, werden de 
volgende bijwerkingen waargenomen: 
 

− Ademhalingsstelsel: overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen (bronchorroe), 
vernauwing van de luchtwegen (bronchospasmen) en neusloop (rhinorroe). 

− Maag-darmstelsel: ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis). 
 
Enkele gevallen van overgevoeligheid werden beschreven na intraveneus gebruik van hoge 
doses acetylcysteïne (direct in een ader ingespoten en gebruikt als tegengif na een inname van 
een te grote hoeveelheid paracetamol). De symptomen van deze reactie waren : 
 

− Maag-darmstelsel: braken, misselijkheid. 

− Huid: huiduitslag, netelroos (urticaria). 

− Centraal zenuwstelsel: vertigo. 

− Hart en bloedvatenstelsel: hartkloppingen. 
 
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig 
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 
 
 
5. Hoe bewaart u Acetylcysteine Mylan? 
 
Bewaren bij een temperatuur die de 30°C niet overschrijdt. 
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De mogelijke aanwezigheid van een zwavelgeur bij het openen van de verpakking van 
Acetylcysteine Mylan is geen teken van ontaarding van het produkt maar is een kenmerk van 
het actieve bestanddeel. 
 
Uiterste gebruiksdatum: Gebruik Acetylcysteine Mylan niet meer na de datum op de 
verpakking achter exp. op de buitenverpakking. 
 
 
6. Aanvullende informatie 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of 
apotheker. Desgewenst kan u ook contact opnemen met de contactpersoon van de 
registratiehouder. 
 
Mylan bvba/sprl 
Terhulpsesteenweg 6A 
B-1560 Hoeilaart 
 
Dit geneesmiddel wordt vrij afgeleverd. 
 
Deze bijsluiter is voor het laatste herzien in september 2008. 
 
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg: niet van toepassing 
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