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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Broncho-Pectoralis Carbocisteïne Junior 20 mg/ ml siroop

Carbocisteïne 20 mg/ ml

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt

u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

- Wordt uw klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw 

arts.

- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet 

in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3. Hoe gebruikt u dit middel?

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u dit middel?

6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Ondersteunende behandeling van ademhalingsstoornissen die gepaard gaan met een ophoping 

van de bronchiale slijmen en moeilijkheden bij het ophoesten van die slijmen.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA 

VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden 

onder punt 6.

- Bij zuigelingen jonger dan één maand.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- Als u een maag- of darmzweer heeft of heeft gehad,

- De opgegeven dosering niet overschrijden,

- Indien er geen enkele verbetering optreedt na enkele dagen, moet uw arts de behandeling opnieuw 

evalueren,

- Als u diabetes mellitus heeft moet u rekening houden met het suikergehalte van het product: 0,78 g 

per ml siroop,

- De associatie van een hoestremmer met een mucolyticum is niet aanbevolen.
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Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Broncho-Pectoralis Carbocisteïne Junior 20 mg/ ml siroop nog andere 

geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt 

ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Tot op heden werden geen interacties met carbocisteïne beschreven.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing

Zwangerschap en borstvoeding

Bij dieren werden geen toxische bijwerkingen voor de foetus aangetoond. Maar, daar de gegevens 

betreffende de foetale toxiciteit bij de mens onvoldoende zijn, is voorzichtigheid vereist vooral 

gedurende de eerste 3 maanden van de zwangerschap.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of 

apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Broncho-Pectoralis Carbocisteïne Junior 20 mg/ ml siroop oefent geen enkele invloed uit op de 

rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Broncho-Pectoralis Carbocisteïne Junior 20 mg/ ml siroop bevat 0.78g suiker per ml siroop.

3. HOE  NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het 

juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dose  ring   is 20 mg (=1 ml) tot 30 mg (=1,5 ml) carbocisteïne per kg lichaamsgewicht 

per dag.

Gebruik bij kinderen

Baby’s van 1 maand tot 6 maand (3 tot 6 kg) : 1 à 3 ml, 3 maal per dag

Kinderen van 6 maand tot 2 jaar (6 tot 12 kg) : 1 à 6 ml, 3 maal per dag 

Kinderen van 2-5 jaar (13 tot 20 kg) : 5 à 10 ml, 3 maal per dag  

Kinderen van 5-12 jaar (21 tot 30 kg) : 10 à 15 ml, 3 maal per dag

Kinderen van 12-15 jaar (31 tot 39 kg) : 15 à 25 ml, 3 maal per dag

Het middel wordt geleverd met een maatbeker en met een doseerspuit voor orale toediening.

Een toename van de expectoratie kan waargenomen worden vanaf de eerste dagen van de behandeling

Duur van de behandeling:

Acute aandoeningen van de luchtwegen: 1 à 2 weken.

Chronische aandoeningen: 3 à 4 weken

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Een accidentele overdosering (waarvoor hoge dosissen vereist zouden zijn) zou kunnen leiden tot 

spijsverteringsproblemen (misselijkheid, braken). 

Wanneer u te veel van Broncho-Pectoralis Carbocisteïne Junior 20 mg/ ml siroop heeft gebruikt of 

ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker, of het Antigifcentrum (070 / 

245.245).

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
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Als u stopt met het innemen van dit middel

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts 

of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Broncho-Pectoralis Carbocisteïne Junior 20 mg/ ml siroop bijwerkingen 

hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Spijsverteringsproblemen : soms maagpijn, misselijkheid en diarree

Huidaandoeningen : in zeldzame gevallen rash en jeuk

Centraal zenuwstelsel : soms hoofdpijn

In geval van nevenwerking is het aanbevolen om de dosering te verlagen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem 

dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket van de 

fles en op de buitenverpakking {EXP}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die 

maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 

apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een 

verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is carbocisteïne 20 mg/ ml.

- De andere stoffen in dit middel zijn suiker, aardbeienaroma, natriumhydroxide, citroenzuur 

monohydraat en gezuiverd water

Hoe ziet Broncho-Pectoralis Carbocisteïne Junior 20 mg/ ml siroop eruit en hoeveel zit er in een 

verpakking?

Siroop, in een fles van 150 ml.

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

Medgenix Benelux n.v.

Vliegveld 21

8560 Wevelgem

Registratienummers

BE386312
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Afleveringswijze

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 02/2011.
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