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Příbalová informace: informace pro uživatele
Solmucol
Prášek a rozpouštědlo pro sirup
(N-acetylcysteinum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité
údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek musíte
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 6 dnů, musíte se poradit s lékařem
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedené v této příbalové informaci,
prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Solmucol a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Solmucol užívat
3. Jak se Solmucol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Solmucol uchovávat
6. Další informace
1. CO JE SOLMUCOL A K ČEMU SE UŽÍVÁ
Solmucol je přípravek s obsahem účinné látky acetylcystein, podporující vykašlávání.
Acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu vznikajícího při
onemocnění dýchacích cest. Tím podporuje vykašlávání a tlumí dráždivý kašel. Přípravek se
užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzívní tvorbou
hustého vazkého hlenu, jako jsou akutní zánět průdušek, hrtanu, průdušnice, chřipka a
dráždivý kašel při nachlazení. Na doporučení lékaře nebo lékárníka se přípravek užívá u
chronických zánětů průdušek, hrtanu, průdušnice, zánětu nosních a vedlejších nosních dutin,
zánětu středního ucha; dále mukoviscidózy (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování
hlenů).
Přípravek je vhodný pro dospělé a děti starší než 6 měsíců, ale dětem do 3 let by měl být
podáván pouze na doporučení lékaře. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 6
dnů, musíte se poradit s lékařem.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SOLMUCOL
UŽÍVAT.
Neužívejte Solmucol:
Jestliže jste alergický/á na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku Solmucolu

v případě známek bronchospasmu (zúžení průdušek), který se projevuje pocitem
ztíženého a namáhavého dýchání
Zvláštní opatrnosti při použití Solmucolu je zapotřebí:
Jestliže jste astmatik (asthma bronchiale), nebo máte žaludeční vřed nebo vřed dvanácterníku,
poraďte se před započetím užívání Solmucolu s lékařem.
U dětí mladších 3 let je možné podávat Solmucol pouze na doporučení lékaře.
V těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře.
Lehký zápach po sirovodíku při otevření lahvičky, který je charakteristický pro přípravky
obsahující acetylcystein, rychle zanikne a nemá vliv na účinnost přípravku.
Solmucol obsahuje maltitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte
se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky Solmucolu a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo
které začnete užívat a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním
Solmucolu užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Solmucol nesmí být užíván v kombinaci s léky tlumícími kašel (antitusika), protože pro
přílišné snížení kašlacího reflexu může dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v
dýchacích cestách. Ten pak nemocný není schopen vykašlat, což může vést k infekci
dýchacích cest a k bronchospasmu. V tomto případě se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.
Účinky Solmucolu a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat,
např. účinek přípravků užívaných proti zúžení dýchacích cest, resp. pro rozšíření cév (např.
nitroglycerin při zúžení koronární tepny).
V případě, že lékař předepíše léčbu antibiotiky (např. deriváty penicilinu, aminoglykozidy,
makrolidy, tetracykliny, amfotericin B), Solmucol nesmí být užíván zároveň s nimi, v
opačném případě může dojít ke snížení účinku obou přípravků. Mezi užitím antibiotika a
Solmucolu musí uběhnout interval alespoň 2 hodin.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek se může v průběhu těhotenství - obzvláště v průběhu jeho první třetiny - a v období
kojení užívat pouze, jsou-li pro to velmi závažné důvody.
O vhodnosti užívání musí vždy rozhodnout lékař.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není prokázáno, že by přípravek měl vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje a na rychlost
reakce.
3. JAK SE SOLMUCOL UŽÍVÁ
Pokud si nejste jistý/á ohledně dávkování přípravku, nebo jeho účinek považujete za příliš
silný či naopak příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem!
Pokud lékař neurčí jinak, užívá se Solmucol obvykle v následujících dávkách:
Dospělí a dospívající od 14 let: 3krát denně 10 ml sirupu (t.j. 3krát 200 mg acetylcysteinu);

Použití u dětí:
Děti mezi 6-14 lety: 3-4krát denně 5 ml sirupu (t.j. 3-4krát 100 mg acetylcysteinu);
Děti mezi 2-6 lety: 2-3krát denně 5 ml sirupu (t.j. 2-3krát 100 mg acetylcysteinu);
Děti od 6 měsíců do 2 let: 2-3krát denně 2,5 ml sirupu (t.j. 2-3krát 50 mg acetylcysteinu).
Dětem do 3 let podávat pouze na doporučení lékaře.
Délka léčby u středně těžkých onemocnění je 6 dní, u závažnějších případů dva týdny.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.
U mukoviscidózy a u dalších onemocnění, u nichž je Solmucol užíván pouze na doporučení
lékaře, stanoví dávkování a délku léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu
onemocnění.
U chronických onemocnění může užívání přípravku trvat i několik měsíců.
Neměňte svévolně předepsané dávkování přípravku.
Jak se Solmucol užívá?
Příprava sirupu: Po odstranění kroužku se zátka zatlačí směrem dolů. Tím se dostane prášek
do tekutiny. Roztokem krátce zatřepejte, až tekutina zůstane bez zákalu. K dávkování léku
používejte přiloženou kalibrovanou lžičku.
Sirup se užívá po jídle a zapije se vodou nebo čajem.
Účinek přípravku zaměřený na zkapalnění hlenu se projeví již po několika hodinách. Projeví
se rozpuštěním hustého vazkého hlenu, což často přechodně podporuje kašel a dušnost. V
takovémto případě je možné s aplikací další dávky Solmucolu počkat do vykašlání hlenu.
Výrazné zlepšení stavu lze očekávat druhý až třetí den, kdy čerstvý hlen je již méně hustý a
vazký. Doporučuje se vykašlat všechen hlen!
Bohatý přísun tekutin podporuje účinek Solmucolu .
Také přerušení kouření má příznivý vliv, jelikož se v důsledku kouření tvoří v dýchacích
cestách velké množství hustého hlenu.
Pokud by ani po sedmi dnech užívání neskončila tvorba hustého vazkého hlenu, poraďte se se
svým lékařem o možném přesnějším určení příčin a o vyloučení případných vážnějších
onemocnění dýchacích cest. V případě déle trvající léčby smí být přípravek užíván výhradně
na pokyn lékaře a v dávkách předepsaných lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a)
Dosud nebyly zpozorovány žádné příznaky předávkování.
V případě chronického předávkování počítejte s nárůstem nežádoucích účinků.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek
Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek, užijte jej, jakmile si vzpomenete. Pokud se již přiblížil
čas na další dávku, neužívejte vynechanou dávku a užijte další dávku v obvyklém čase. Nikdy
neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít Solmucol nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého. U citlivých osob může přípravek vyvolat alergické kožní reakce
(vyrážky nebo svědění) a reakce dýchacích cest (dušnost, bronchospasmus). Objeví-li se u
Vás nežádoucí účinky, přerušte užívání přípravku a o jeho dalším užívání se poraďte s
lékařem.
Vzácné nežádoucí účinky (u 1 až 10 z 10 000 nemocných)
Vzácně by se mohly projevit alergické reakce jako svědění, kopřivka, kožní vyrážka, dušnost
(především u astmatiků se zvýšenou citlivostí průdušek na různá podráždění), zrychlení
srdeční frekvence a pokles krevního tlaku, případně i krvácení, které však nemusí být
vyvoláno acetylcysteinem.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 z 10 000 nemocných)
Velmi vzácně se může vyskytnout pálení žáhy, nucení na zvracení, zvracení,
průjem, zánět sliznice v ústech, bolesti hlavy, hučení v uších.
Podobně, jako pravděpodobně u všech přípravků obsahujících acetylcysteinum, může
vydechovaný vzduch z důvodu rozkladu sirovodíku přechodně nepříjemně zapáchat.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK SOLMUCOL UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí!
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Doba použitelnosti po prvním otevření a rozpuštění prášku: 14 dní při teplotě do 25 °C.
Přípravek neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Nepoužitelné léčivo
vraťte do lékárny.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Solmucol obsahuje:
Složení: Léčivá látka: N-Acetylcysteinum 200 mg v 10 ml připraveného sirupu.
Pomocné látky: dihydrát natrium-citrátu, natrium benzoát, kalium-sorbát, dihydrát
dinatrium edetátu, roztok maltitolu, aroma tropického ovoce, meruňkové aroma, čištěná voda.
Jak Solmucol vypadá a co obsahuje toto balení:
Popis:
Vzhled prášku v zátce: jemný bílý prášek s ostrým sirným zápachem
Vzhled rozpouštědla v lahvičce: čirý roztok s charakteristickou tropicko-meruňkovou vůní
Balení: lahvička obsahující 180 ml rozpouštědla s uzávěrem obsahujícím léčivou látku
Držitel rozhodnutí o registraci:
IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Výrobce:
IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika,
vyrobeno ve spolupráci s IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci:
IBI, spol. s r.o.
Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1
Tel.: 00420 221111500, fax:00420 222247428
e-mail: ibi@ibi.cz
Datum posledního schválení příbalové informace: 19.2.2014.

