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BRONCHO-PECTORALIS  

CARBOCISTEINE 250 mg/5 ml stroop  

BENAMING  
Broncho-Pectoralis Carbocisteine 250 mg/5 ml stroop Carbocisteïne 5% (m/v)  

SAMENSTELLING  

Carbocisteïne 750 mg – suiker – methylparahydroxybenzoaat – karamelaroma – natriumhydroxide tot  pH 6,2 – gezuiverd water z.a.n. tot 15 ml.  

FARMACEUTISCHE VORM EN VERPAKKING  
Stroop voor oraal gebruik. Fles met 250 ml siroop.  

FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP  

Mucoregulator, slijmoplossend en slijmregulerend middel. Normaliseert de bronchiale secreties.  

REGISTRATIEHOUDER EN FABRIKANT  

MEDGENIX Benelux n.v. Vliegveld 21 B-8560 Wevelgem  

AANGEWEZEN BIJ  
Broncho-Pectoralis Carbocisteine 250 mg/5 ml stroop wordt voorgesteld als aanvulling voor de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen, wanneer er een viscositeitsverlagende werking op de 

slijmen vereist is bij aandoeningen met excessieve en hinderlijke sputumproductie.  

OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET WORDEN VERMEDEN  
Niet toedienen aan personen met gastroduodenale ulcus of antecedenten ervan. Indien u twijfels heeft, vraag advies aan uw arts of uw apotheker.  

BIJZONDERE VOORZORGEN  
Bij diabetes rekening houden met het gehalte aan snel resorbeerbare suikers. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 2 jaar. Een arts dient te worden geraadpleegd indien het verwachte klinisch effect van 

dit preparaat niet optreedt na enkele dagen gebruik.  

WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN EN VOEDING  

Er zijn geen interacties beschreven.  

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING  

Het gebruik van Broncho-Pectoralis Carbocisteine 250 mg/5 ml stroop wordt afgeraden tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.  

HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL ?  

Volwassenen : 1 soeplepel ( = 15 ml = 750 mg carbocisteïne) 3 maal per dag. Kinderen vanaf 5 jaar : 1 koffielepel ( = 5 ml = 250 mg carbocisteïne) 3 maal per dag. Kinderen van 2 tot 5 jaar : 1/2 tot 1 

koffielepel ( = 125 tot 250 mg carbocisteïne) 1 maal per dag, afhankelijk van het lichaamsgewicht (20 tot 30 mg per kg per dag).  

Nota voor suikerzieken : volwassenen nemen per keer 6 g suiker (per 15 ml) en kinderen 2 g suiker (per 5 ml siroop) tot zich. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 2 jaar. De toediening is slechts 

aangewezen gedurende de periodes met sputumproductie.  

TOEDIENINGSWIJZE EN TOEDIENINGSWEG  
Inname via de mond.  

MAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN TE GROTE HOEVEELHEDEN  

In de literatuur wordt geen overdosering vermeld. Bij eventuele accidentele overvloedige inname van het preparaat treden gastro-intestinale stoornissen op en is een maagspoeling aangewezen. 

Onmiddellijk een arts waarschuwen. Eventueel het Antigifcentrum bellen (02/264 96 36, telefoonnummer spoedgevallen: 070/245.245).  

ONGEWENSTE EFFECTEN  

In zeldzame gevallen kunnen bijwerkingen optreden zoals : huidirritaties, maagstoornissen, nausea of hoofdpijn. Overgevoeligheid aan het actief bestanddeel of aan één van de bestanddelen van het 

preparaat. Indien andere bijwerkingen optreden, verwittig dan uw arts of uw apotheker.  

BEWARING  

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden 25°C. Op de verpakking staat een vervaldatum, voorafgegaan door het teken EX (expiratie = vervaldatum). Als vervaldatum geldt dan de laatste dag 

van de aangeduide maand in het aangeduide jaar. Broncho-Pectoralis Carbocisteine 250 mg/5 ml stroop niet meer gebruiken na het verstrijken van de vervaldatum. Buiten het bereik en het zicht van 

kinderen bewaren.  

WIJZE VAN AFLEVERING: Broncho-Pectoralis Carbocisteine 250 mg/5 ml stroop kan uitsluitend in de apotheek worden verkregen, zonder medisch voorschrift.  

DATUM VAN DE LAATSTE HERZIENING VAN DE BIJSLUITER : maart 2005  

 
  
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.farmaline.be/apotheek/order/broncho-pectoralis-carbocysteine-250-ml-siroop/
http://www.tcpdf.org

