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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 

Acetylcysteine-ratiopharm 600 mg poeder voor drank 
acetylcysteïne 

 

 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Acetylcysteine-
ratiopharm zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken. 
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren  
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die 

niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 

 
In deze bijsluiter:  
1. Wat is Acetylcysteine-ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt  
2. Wat u moet weten voordat u Acetylcysteine-ratiopharm inneemt  
3. Hoe wordt Acetylcysteine-ratiopharm ingenomen  
4. Mogelijke bijwerkingen  
5. Hoe bewaart u Acetylcysteine-ratiopharm 
6. Aanvullende informatie 
 
 
1.  WAT IS ACETYLCYSTEINE-RATIOPHARM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT  
 

 Chronische bronchitis: om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen. 

 Acetylcysteine-ratiopharm kan gebruikt worden voor het vloeibaar maken van etterige en 
taaie slijmen die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd.  

 De behandeling van een paracetamolvergifitiging. 

 
 
2.  WAT U MOET WETEN VOORDAT U ACETYLCYSTEINE-RATIOPHARM INNEEMT  
 
Neem Acetylcysteine-ratiopharm niet in  
Als u allergisch (overgevoelig) bent voor acetylcysteïne of voor één van de andere bestanddelen 
van Acetylcysteine-ratiopharm.  
 
Wees extra voorzichtig met Acetylcysteine-ratiopharm  

 Als u astma heeft, omdat acetylcysteïne, bij toediening via aërosol, vernauwing van de 
luchtwegen kan uitlokken.  

 Als u 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 een onbehandelde actieve maagzweer heeft: vermijd indien mogelijk het gebruik van 
acetylcysteïne; patiënten die vroeger ernstige maagklachten hebben gehad, moeten hun 
arts raadplegen. 

 
Inname met andere geneesmiddelen  
Het woord "interactie" betekent dat gelijktijdig toegediende geneesmiddelen elkaars 
effecten/bijwerkingen kunnen beïnvloeden.  
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Er kan een interactie zijn als dit geneesmiddel tegelijk wordt toegediend met:  
De orale inname van acetylcysteïne samen met een antibioticum (geneesmiddel dat bacteriën 
doodt) is geen probleem, tenzij het antibioticum deel uitmaakt van de groep cefalosporinen. In 
dit geval moeten acetylcysteïne en het antibioticum afzonderlijk worden toegediend (met 
bijvoorbeeld een tussenpoos van twee uur).  
Acetylcysteïne kan interfereren met zouten van zware metalen (goud, calcium of ijzer). Het is 
dus beter om de toediening van deze zouten en acetylcysteïne te spreiden of ze langs 
verschillende wegen toe te dienen. 
 
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. 
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.  
 
Zwangerschap en borstvoeding  
Zwangerschap: Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden 
beschreven, is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens de zwangerschap.  
 
Borstvoeding: Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van 
Acetylcysteine-ratiopharm tijdens deze periode.  
 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
Men beschikt over geen enkele aanwijzing betreffende de invloed van dit product op de 
rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. Het is niet waarschijnlijk dat er enig 
effect zal optreden. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Acetylcysteine-ratiopharm  
Niet van toepassing. 

 
 
3.  HOE WORDT ACETYLCYSTEINE-RATIOPHARM INGENOMEN 
 
Volg bij het innemen van Acetylcysteine-ratiopharm nauwgezet het advies van uw arts. 
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.  
 
Tenzij uw arts andere instructies geeft, zijn de toe te dienen doses:  

 
Chronische bronchitis  
Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar: 600 mg 1 maal/dag  
Kinderen tot 7 jaar: gebruik de acetylcysteïne 200 mg dosering. 
 
Mucoviscidose  
Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: 600 mg 1 maal/dag 
Van 0 tot 6 jaar: gebruik de acetylcysteïne 200 mg dosering. 

 
Behandeling van acute aandoeningen van de luchtwegen  
Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar: 600 mg 1 maal/dag 
Kinderen tot 7 jaar: gebruik de acetylcysteïne 200 mg dosering. 

 
Behandeling van een plotse paracetamolvergiftiging 
Deze vergiftiging kan optreden als gevolg van het gebruik van te grote hoeveelheden 
paracetamol (een pijnstillend en koortswerend geneesmiddel). 
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Informatie voor de behandelende arts 
- De patiënt doen braken of een maagspoeling uitvoeren indien de inname recent is. 
- Geen actieve medicinale kool toedienen; dit kan de doeltreffendheid van de per os toediening 
van acetylcysteïne verminderen. 
- Indien blijkt dat de ingenomen dosis paracetamol hoger ligt dan 8 g (volwassene) of 150 mg/kg 
(kind) of indien er een risico bestaat op een reeds bestaande leveraandoening, moet 
onmiddellijk de behandeling met acetylcysteïne gestart worden 
- Een dosering van paracetamol minstens 4 uur na de inname uitvoeren. Indien de 
plasmaconcentratie binnen een drempel ligt waar geen risico is op leveraantasting, mag de 
behandeling met acetylcysteïne gestopt worden. 
- De dosis oplossen in een voldoende hoeveelheid water, d.w.z. tenminste 10 ml water per zakje 
met een maximum van 300 ml water per dosis. 
 
- Startdosis: 140 mg/kg  
Lichaamsgewicht (kg)          12         20      40        60           80        100 
Dosis acetycysteïne (g)        1,68        2,8     5,6       8,4          11,2       14 
= aantal zakjes Acetylcysteine-
ratiopharm 600 mg 

        3            5        9         14             19         23 

 
- Vervolgens 17 maal 70 mg/kg lichaamsgewicht om de 4 uur toedienen. 
 
- Onderhoudsdosis : 70 mg/kg 
Lichaamsgewicht (kg)         12        20        40        60        80        100 
Dosis acetycysteïne (g)        0,84      1,4      2,8       4,2        5,6          7 
= aantal zakjes Acetylcysteine-
ratiopharm 600 mg 

      1,5        2,5        5          7          9           12 

 
- De behandeling is voornamelijk doeltreffend wanneer gestart wordt binnen de 10 uur na de 
intoxicatie. Bij laattijdige toediening (vanaf 16 uur na de intoxicatie) verhoogt het risico op 
levernecrose. Recente studies hebben aangetoond dat bij zware intoxicaties waar reeds 
leverinsufficiëntie bestaat, laattijdig toedienen van acetylcysteïne de mortaliteit doet dalen. 
 
- Bij zeer ernstige intoxicatie en bij hevig braken wordt de voorkeur gegeven aan een 
intraveneuze toediening. 
Voor een meer uitgebreide gebruiksaanwijzing: raadpleeg de Samenvatting van de 
Productkenmerken van Acetylcysteine-ratiopharm. 
 
Gebruiksaanwijzing:  
De kuren kunnen enkele weken tot enkele maanden duren; ze kunnen worden gescheiden door 
perioden zonder behandeling, waarvan de duur afhangt van de algemene toestand van de 
patiënt.  
 
Acetylcysteine-ratiopharm mag voor of na de maaltijd worden toegediend. 
 
De vereiste hoeveelheid in een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (b.v. melk, 
fruitsap) oplossen, goed mengen en volledig inslikken. Bij kleine kinderen kan het in water 
opgeloste poeder met behulp van een zuigfles worden toegediend. Geen rubber speen 
gebruiken; deze kan aangetast worden door Acetylcysteine-ratiopharm. 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. 
De mogelijke aanwezigheid van een zwavelgeur bij het openen van de verpakking wijst niet op 
ontaarding van het product, maar is kenmerkend voor het actieve bestanddeel.  
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Wat u moet doen als u meer van Acetylcysteine-ratiopharm heeft ingenomen dan u zou 
mogen  
Wanneer u te veel van Acetylcysteine-ratiopharm heeft 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 grote hoeveelheden kunnen de 
hieronder beschreven bijwerkingen voorkomen. Meestal volstaat een symptomatische 
behandeling.  
 

 
4.  MOGELIJKE BIJWERKINGEN  
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Acetylcysteine-ratiopharm bijwerkingen veroorzaken, hoewel 
niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.  
 
Gevallen van overgevoeligheid: overgevoeligheidsreacties zijn soms opgetreden na orale 
toediening.  
Enkele overgevoeligheidsreacties werden beschreven na IV gebruik van hoge doses 
acetylcysteïne als antidotum tegen intoxicatie met paracetamol. De symptomen van deze reactie 
zijn o.a; braken, misselijkheid, uitslag, netelroos, duizelingen, bronchospasmen, tachycardie.  
Ademhalingsstelsel: In zeldzame gevallen werd een overvloedige uitscheiding beschreven in de 
luchtwegen (bronchorroe), vernauwing van de luchtwegen en productie van waterig vocht door 
de neusgaten, vooral na gebruik van de aërosol.  
Maag/darmstelsel: soms braken, misselijkheid na orale toediening; zeer zelden: stomatitis 
(vooral na gebruik als aërosol).  
 
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in 
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
 

 
5.  HOE BEWAART U ACETYLCYSTEINE-RATIOPHARM 
 
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C), beschermen tegen licht en vocht, in een goed 
gesloten verpakking.  

 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.  
 
Gebruik Acetylcysteine-ratiopharm niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en 
op het zakje na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.  
 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk 
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze 
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 

 
 
6.  AANVULLENDE INFORMATIE  
 
Wat bevat Acetylcysteine-ratiopharm 
 

 Het werkzame bestanddeel is acetylcysteïne.  

 De andere bestanddelen zijn mannitol, natriumsaccharine, sinaasappelaroma  
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Hoe ziet Acetylcysteine-ratiopharm er uit en wat is de inhoud van de verpakking  

 
Poeder voor drank.  
Acetylcysteine-ratiopharm 600 mg: verpakkingen met 10 en 30 zakjes 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten  
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 
ratioharm Belgium N.V. 
Sint-Lambertusstraat 141 
1200 Brussel 
 
Fabrikanten: 
Pharmachemie B.V. 
Swensweg 5 – P.O. Box 552 
2003 RN Haarlem, Nederland 
 
Teva Pharmaceutical Works Company Limited by Shares 
Táncsics Mihály u. 82 
H-2100 Gödöllö, Hongarije 
 
Afleveringswijze 
Vrije aflevering  
 
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen 
BE 182122 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 03/2009 
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