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פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו 20.06.2016

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים ) תכשירים( התשמ"ו 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא
מוקוליט  375מ"ג
טבליות מציצה בטעם דבש לימון
הרכב:
קרבוציסטאין 375mg

Carbocysteine 375 mg

חומרים בלתי פעילים בתכשיר – ראה בסעיף 6
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה .עלון זה מכיל מידע תמציתי
על התרופה .אם יש לך שאלות נוספות ,פנה אל הרופא או אל הרוקח.
התרופה אינה מיועדת לילדים .עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה .היוועץ ברוקח אם
הנך זקוק למידע נוסף .עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה )סימפטומים(
מחמירים או אינם משתפרים לאחר  7ימים.
 .1למה מיועדת התרופה?
התרופה מפחיתה את צמיגות הליחה ומכייחת .התרופה מיועדת להקלה בהפרעות
במערכת הנשימה המלוות בליחה מוגברת ו/או צמיגה.
קבוצה תרפויטית :מכייחים.
 .2לפני שימוש בתרופה:
אין להשתמש בתרופה אם:
 אתה רגיש )אלרגי( לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה
התרופה) מצויינים בסעיף  . ( 6הסימנים של תגובה אלרגית כוללים :פריחה,
בעיות נשימה או בליעה ,נפיחות של השפתיים ,הפנים ,הגרון או הלשון.
 אתה סובל מכיב קיבה פעיל או מכיב במעי.
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
 אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול  :אם הכיח דמי
או אם הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד :מערכת הנשימה )כגון
אסטמה( ,מערכת העיכול ) כגון אולקוס(.
 אין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות או לתקופה ממושכת מבלי להיוועץ
ברופא.
 עליך להודיע על כך לרופא /לרוקח לפני נטילת התרופה ,אם הינך רגיש למזון
כלשהו או לתרופה כלשהי.
אם אתה לוקח ,או אם לקחת לאחרונה ,תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם
ותוספי תזונה ,ספר על כך לרופא או לרוקח.
הריון והנקה
יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך בהריון /חושבת שאת בהריון /מתכננת
להיכנס להיריון או מניקה /מתכננת להניק.
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אין להשתמש בתרופה זו בשלושת החודשים הראשונים של ההריון.
מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:
כל טבליה מכילה נתרן כ –  3.9מ"ג )סודיום(
הטבליה מכילה  Sunset Yellow FCF E11שעלול לגרום לאלרגיה אצל חלק
מהמשתמשים .תופעות המעידות על אלרגיה כגון :פריחה ,בעיות בליעה או
נשימה,נפיחות של השפתיים ,הפנים ,הגרון או הלשון.
 .3כיצד תשתמש בתרופה?
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
המינון המקובל בדרך כלל הוא:
 2לכסניות  3 ,פעמים ביום .כאשר חל שיפור ניתן להפחית ללכסניה אחת 4 ,פעמים
ביום.
אין לעבור על המנה המומלצת.
את הלכסניות יש למצוץ או ללעוס.
התרופה אינה מיועדת לילדים.ישנן צורות מתן אחרות לילדים לדוגמא :מוקוליט סירופ ,
טיפטיפות מוקוליט .מינון לילדים מתחת לגיל שנתיים יקבע על ידי הרופא.
משך הטיפול:
אם לא חל שיפור במצבך תוך  7ימים יש לפנות לרופא .אולם במידה וחלה החמרה
במצבך במהלך הטיפול יש לפנות לרופא לפני תום  7ימי הטיפול.
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עלולים להופיע הפרעות במערכת העיכול.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה ,פנה מיד לרופא או לחדר מיון
של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.
אם שכחת ליטול את תרופה זו בזמן הדרוש ,אין ליטול מנה כפולה .קח את המנה
הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה .הרכב
משקפיים אם הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה ,היוועץ ברופא או ברוקח.
 .4תופעות לוואי:
כמו בכל תרופה ,השימוש במוקוליט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים .אל
תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי .יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא או למיון של בית חולים במקרים הבאים:
תגובה אלרגית ,הסימנים כוללים :פריחה בעור ,קושי בבליעה או בנשימה ,נפיחות של
השפתיים ,הפנים ,הגרון או הלשון.
הופעת שלפוחיות או דימום על העור כולל מסביב לשפתיים ,העיניים ,הפה ,האף או
איברי המין שלך .המלווים לעיתים בסימנים דמויי שפעת וחום -סימנים
העלולים להצביע על תסמונת הנקראת תסמונת סטיבנס-ג'ונסון ) -Stevens-Johnson
.syndrome
יש לדווח לרופא במקרים הבאים:
הקאות דמיות ,צואה שחורה
תופעות לוואי נוספות:
שלשול ,נזלת ,כאב ראש ,בחילה ,הקאה ודלקת חניכיים.
אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה ,או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה
בעלון ,עליך להתייעץ עם הרופא.
דיווח על תופעות לוואי :
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ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על
תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות
) (www.health.gov.ilהמפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,
או ע"י כניסה לקישור :
=https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType
AdversEffectMedic@moh.gov.il
 .5איך לאחסן את התרופה?
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של
ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה .אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת
מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ) (exp. Dateהמופיע על גבי האריזה.
תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ.25 °C -
 .6מידע נוסף:
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
Xylitol, Sodium Starch Glycolate, Polyvinylpyrrolidone, Magnesium
stearate, Microcrystalline Cellulose, Aspartame, Lemon Flavour, Honey
Flavour, Quinoline yellow 70-E104, Sunset Yellow FCF E110.
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
אריזה המכילה מגשיות המכילות  12,18,24,36טבליות מציצה.
לא כל גדלי האריזות עשוי להיות משווק.
כל טבלית מציצה הינה עגולה ,שטוחה ,בצבע כתום בטעם דבש-לימון.
יצרן/בעל הרישום וכתובתו :כצט תעשיות כימיות בע"מ ,רחוב הקדמה  ,3קרית מלאכי
עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך 20.06.2016 :
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
142022973601
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה ,עלון זה נוסח בלשון זכר .על אף זאת ,התרופה מיועדת
לבני שני המינים.

