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In deze bijsluiter: 

1. Wat is Acetylcysteïne Sandoz 600 mg bruistabletten en waarvoor wordt het gebruikt 

2. Wat u moet weten voordat u Acetylcysteïne Sandoz 600 mg bruistabletten inneemt 

3. Hoe wordt Acetylcysteïne Sandoz 600mg bruistabletten  ingenomen 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u Acetylcysteïne Sandoz 600 mg bruistabletten 

6. Aanvullende informatie 
 

 

1. Wat is Acetylcysteïne Sandoz 600 mg bruistabletten en waarvoor wordt het 

gebruikt 
 

• Geneesmiddel (op basis van acetylcysteïne) dat de slijmen vloeibaar maakt (oefent een 

vloeibaar makende werking uit op het slijm dat zich vormt bij aandoeningen van de 

luchtwegen) en dat wordt gebruikt bij een intoxicatie met paracetamol. 

• Dit geneesmiddel is geïndiceerd: 

A. bij chronische bronchitis om het risico op en de ernst van exacerbaties te 

verminderen. 

B. Acetylcysteïne Sandoz kan worden gebruikt om dik, etterig slijm dat zich vormt bij 

luchtweginfecties, vloeibaar te maken. 

C. De behandeling van paracetamolintoxicatie.  

 

2. Wat u moet weten voordat u Acetylcysteïne Sandoz 600 mg bruistabletten 

inneemt 

  
 Neem Acetylcysteïne Sandoz niet in 

Als u allergisch bent voor acetylcysteïne of een van de andere bestanddelen van Acetylcysteïne 

Sandoz. 

 

Wees extra voorzichtig met Acetylcysteïne Sandoz 

• Voorzichtigheid is geboden bij astmapatiënten omdat acetylcysteïne toegediend in de vorm 

van een aerosol een vernauwing van de luchtwegen kan veroorzaken. 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Acetylcysteine Sandoz zorgvuldig 

gebruiken 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. 
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• Als de patiënt het moeilijk heeft om het slijm van de luchtwegen op te hoesten, moeten de 

luchtwegen worden vrij gehouden door posturale drainage of indien nodig door aspiratie. 

• Bij patiënten met hartfalen en hypertensie moet rekening worden gehouden met de 

zoutinname, aangezien de bruistabletten natriumbicarbonaat bevatten. 

• Bij diabetespatiënten moet rekening worden gehouden met het feit dat Acetylcysteïne Sandoz 

korrels saccharose (een suiker) bevat. Acetylcysteïne Sandoz 600 mg bruistabletten bevat 

geen saccharose. 

• In geval van een paracetamolintoxicatie moet in de eerste plaats Acetylcysteïne Sandoz 

korrels worden gebruikt. Als geen korrels voorhanden zijn, kunnen Acetylcysteïne Sandoz 

bruistabletten worden gebruikt, maar er moet rekening worden gehouden met het feit dat die 

tabletten zout bevatten. Als de patiënt nier- of hartinsufficiëntie heeft, mag Acetylcysteïne 

Sandoz korrels alleen worden gebruikt bij de behandeling van een paracetamolintoxicatie. 

Het is zeer belangrijk om de vereiste hoeveelheid in voldoende water op te lossen, minstens 

10 ml per tablet en hoogstens 300 ml. 

• Als u nog andere geneesmiddelen inneemt, moet u ook de rubriek “Gebruik van 

Acetylcysteïne Sandoz met andere geneesmiddelen” lezen. 

 

Gelieve uw arts te raadplegen als een van de bovenvermelde waarschuwingen op u van 

toepassing is of ooit geweest is. 
 

Gebruik van Acetylcysteïne Sandoz met andere geneesmiddelen 

Acetylcysteïne kan interfereren met zouten van zware metalen zoals goud, calcium en ijzer. 

Daarom is het beter om de inname van acetylcysteïne te scheiden van die van zouten van metalen 

of ze toe te dienen langs verschillende wegen. 

Gelijktijdige inname van acetylcysteïne door de mond en een antibioticum (geneesmiddel dat 

bacteriën vernietigt) stelt geen enkel probleem behalve met antibiotica van de groep van de 

cefalosporines. In dat laatste geval moeten acetylcysteïne en het antibioticum apart worden 

ingenomen (bv. met 2 uur tussentijd). 

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. 

 

Gebruik van Acetylcysteïne Sandoz met voedsel en drank 

Geen gegevens geleverd. 

 

Zwangerschap  

Hoewel tot nog toe geen enkele bijwerking werd beschreven tijdens de zwangerschap, is 

voorzichtigheid geboden bij gebruik van acetylcysteïne tijdens de zwangerschap. 

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 

 

Borstvoeding 

Bij gebrek aan gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van acetylcysteïne tijdens de 

periode van borstvoeding. 

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Geen gegevens geleverd. 

 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Acetylcysteïne Sandoz 

Er moet rekening worden gehouden met een toevoer van natrium en een toevoer van zout. 
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3. Hoe wordt Acetylcysteïne Sandoz 600 mg bruistabletten ingenomen 
  

Volg bij het innemen van Acetylcysteïne Sandoz nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg 

bij twijfel uw arts of apotheker.  

 

Als er geen verbetering optreedt, moet u opnieuw uw arts raadplegen. 

 

Aandoeningen van de luchtwegen 

600 mg per dag in 1 inname: een bruistablet van 600 mg eenmaal per dag. 

Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar 

 

Mucoviscidose.  

600 mg per dag in een inname: een bruistablet van 600 mg eenmaal per dag. 

Ouder dan 6 jaar: 

 

De hoeveelheid moet worden aangepast op grond van de verkregen resultaten en de toestand van 

de patiënt. 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. 

 

Behandeling van een acute paracetamolintoxicatie 

Een paracetamolintoxicatie kan optreden na gebruik van te hoge hoeveelheden paracetamol (een 

pijnstiller en koortswerend middel). 

Op het einde van deze bijsluiter vindt u informatie die enkel bestemd is voor artsen en of andere 

beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. 

 

Wijze van gebruik en wijze van toediening 

Gebruik door de mond. 

Los de vereiste hoeveelheid op in een half glas water of een andere niet-alcoholhoudende drank 

(bv. melk, vruchtensap). Zo verkrijgt u een preparaat met een aangename smaak dat als dusdanig 

kan worden ingenomen. 

 

Uw arts zal u zeggen hoelang u Acetylcysteïne Sandoz moet gebruiken. Zet de behandeling niet 

voortijdig stop. 

 

Wat u moet doen als u meer van Acetylcysteïne Sandoz heeft ingenomen dan u zou mogen  

De toxiciteit van acetylcysteïne is laag. Na inname van hoge doses kunnen er bijwerkingen 

optreden (zie “Bijwerkingen”). 

In de meeste gevallen volstaat een symptomatische behandeling. Als de symptomen ernstig zijn, 

is het beter een arts te raadplegen. 

Als u te veel Acetylcysteïne Sandoz hebt gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact 

op met uw arts, uw apotheker of het antigifcentrum (070 245 245). 

 

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Acetylcysteïne Sandoz in te nemen: 

Neem geen dubbele dosis Acetylcysteïne Sandoz in om een vergeten dosis in te halen. 

 

Als u stopt met het gebruik van Acetylcysteïne Sandoz: 

Geen gegevens geleverd. 
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4. Mogelijke bijwerkingen 
  

Zoals alle geneesmiddelen kan Acetylcysteïne Sandoz bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet 

iedereen deze bijwerkingen krijgt. 

 

In zeldzame gevallen worden hypersecretie van bronchiaal slijm (bronchorroe) en een 

vernauwing van de luchtwegen waargenomen. 

 

Braken, misselijkheid, huiduitslag, duizeligheid, hartkloppingen en netelroos kunnen worden 

gezien. Die effecten worden hoofdzakelijk waargenomen bij gebruik van hoge doses (direct 

geïnjecteerd in een ader en gebruikt als tegengif na inname van een te hoge hoeveelheid 

paracetamol). 

 

Waneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijweking optreedt die niet in 

deze bijsluiter is vermeld en als u die ernstig vindt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 

5. Hoe bewaart u Acetylcysteïne Sandoz 600 mg bruistabletten 
 

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 

Bewaren beneden 25 °C en ter bescherming tegen licht  

 

De aanwezigheid van een zwavelgeur bij opening van de verpakkingen van Acetylcysteïne 

Sandoz wijst niet op een verslechtering, maar is kenmerkend voor het werkzame bestanddeel. 

 

Vervaldatum: gebruik Acetylcysteïne Sandoz niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op 

de doos na de vermelding “Niet gebruiken na” of “Exp.”. 

 

6. Aanvullende informatie 

  
Wat bevat Acetylcysteïne Sandoz 600 mg bruistabletten 

 

Het werkzame bestanddeel is: N-acetylcysteïne. 

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn

 

: watervrij citroenzuur, natriumbicarbonaat, watervrij 

natriumcarbonaat, mannitol, watervrij lactose, ascorbinezuur, natriumcyclamaat, 

natriumcitraatdihydraat, natriumsaccharinedihydraat, braambessenaroma “B”. 

Hoe ziet Acetylcysteïne Sandoz 600 mg bruistabletten  eruit en wat is de inhoud van de 

verpakking 

 
Dit geneesmiddel wordt gepresenteerd in de vorm van bruistabletten van 600 mg N-  

acetylcysteïne. 

Het geneesmiddel is verpakt in dozen met 10, 30 en 60 bruistabletten voor gebruik door de mond 

in een aluminium buisje. 

 

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of 

apotheker 

 
Wijze van afgifte 
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Geneesmiddel niet op medisch voorschrift 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 

 

Sandoz NV 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 

Telecom Gardens 

Medialaan 40 

B-1800 Vilvoorde 

België 

Tel : 02/722.97.97 

 

Fabrikant

Salutas Pharma GmbH 

: 

Otto-von-Guerlicke-Allee 1 

D-39179 Barleben  

Duitsland 

 

 

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen 

 BE215345 
 

A. De laatste bijwerking van deze bijsluiter dateert van 26.03.2008. 

B. De datum van goedkeuring van de bijsluiter is 07.07.2008 
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De volgende informatie is enkel bestemd voor artsen en andere beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg 

 

Behandeling van een acute paracetamolintoxicatie: informatie voor de behandelende arts. 

- Doe de patiënt braken of voer een maagspoeling uit in geval van een recente inname. 

- Dien geen actieve kool toe; dat kan de doeltreffendheid van per os toegediend acetylcysteïne 

verminderen. 

- Als blijkt dat de ingenomen dosis van paracetamol hoger is dan 8 g of als er een risico bestaat 

op een vooraf bestaande leveraandoening (chronisch alcoholisme of geneesmiddelen die 

leverenzymen induceren), moet onmiddellijk een behandeling met acetylcysteïne worden 

gestart. 

- Doseer paracetamol minstens 4 uur na de inname. Als de plasmaconcentratie onder een 

drempel ligt waarbij er geen risico op leveraantasting is, kan de behandeling met 

acetylcysteïne worden stopgezet. 

- Los de dosis acetylcysteïne tabletten op in een voldoende hoeveelheid water, minstens 10 ml 

water per bruistablet en maximaal 300 ml. 

- De startdosis is 140 mg acetylcysteïne/kg lichaamsgewicht. 

 
Lichaamsgewicht (kg) 12 20 40 60 80 100 
Dosis van acetylcysteïne (g) 1,68 2,8 5,6 8,4 11,2 14 
= aantal tabletten van Acetylcysteïne 

Sandoz 600 mg bruistabletten 
3 5 9 14 19 23 

 

 

Dien vervolgens 17 keer 70 mg/kg lichaamsgewicht toe om de 4 uur. 

 
Lichaamsgewicht (kg) 12 20 40 60 80 100 
Dosis van acetylcysteïne (g) 0,84 1,4 2,8 4,2 5,6 7 
= aantal tabletten van Acetylcysteïne 

Sandoz 600 mg bruistabletten 
1 2 5 7 9 12 

 

- De behandeling is vooral doeltreffend als ze wordt gestart binnen 8 uur na de intoxicatie. Bij 

late toediening (vanaf 16 uur na de intoxicatie) stijgt het risico op levernecrose. Recente 

studies hebben aangetoond dat late toediening van acetylcysteïne bij een ernstige intoxicatie 

bij patiënten met leverinsufficiëntie de mortaliteit verlaagt. 

- Bij een acute intoxicatie en hevig braken moet worden geopteerd voor intraveneuze 

toediening. 

Voor meer specificaties van de gebruiksaanwijzing: raadpleeg de wetenschappelijke bijsluiter 

van Acetylcysteïne Sandoz orale vormen. 
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