
I(ULLANMA TALiMATI

NAC@ 600 mg efervesan tablet

A[z yoluyla almrr.

Etkin madde: Her bir efervesan tablet 600 mg asetilsistein igerir.

Yardtmct maddeler: Mikronize monosodyum sitrat, sodyum hidrojen karbonat, aspartam

(E951), polivinil pirolidon, sodyu.m klortir ve limon aromasr.

Bu Kullanma Talimatrnda:

1. NA€ nedir ve ne igin kullan r?
2. NAL@\ kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenlen

3. NA@ nasil kullan r?
4. Olast yan etkiler nelerdir?

5. NAe\n saklanmast

Baghklarl yer almaktadrr.

Bu ilacr kullannaya baglamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice

okuyrunuz, giinkii sizin igin iinenli bilgiler igermektedir,
. Bu kullanma talimatmt saklaytna. Daha sonra telvar okumaya ihtiyag dqtabilirsiniz.
. EEer ilave sorulanruz olursa, Iafen dohorunuza veya eczaantza daruSmtz.

. Bu ilaQ kilisel olarak sizin igin regete edilmigtir, baskalanna vermeyiniz.

. Bu ilaan kullanrmt strasrnda, doklora veya hastaneye gitti{inizde doktorunuza bu ilact

kul I an&ptrun s 6yl ey iniz.

. Bu talimatta yaalanlara crlnen uyunuz. ilaq hakkmda size dnerilen dozun drymda yfiksek

veya digiik doa kullanmaymtz.



1. NAC@ nedir ve ne igin kullanrhr?

NAC@ beyaz, yuvarlak, diiz yiizeyli tabletlerdir. 10 ve 20 efervesan tablet polietilen kapak

polipropilen ttip ambalaj igerisinde ve karton kutuda kullanma talimatr ile beraber

ambalajlamr.

NAC@ suda tamamen eritildikten sonra igilerek kullamlan bir ilagtrr.

NAC@ etkin madde olaxak asetilsistein igerir. Asetilsistein, bir amino asit olan sistein tiirevi

bir ajandrr. Balgam sdktiiriicii etkiye sahiptir.

NAC@ yolun krvamh balgamn atrlmasr, azalttlmasr, yolunlulunun diizenlenmesi,

ekspektorasyonun (balgamn atrlabilmesi) kolaylagtrnlmasr gereken durumlarda,

bronkopulmoner (brong ve akcifer) hastalklarda, bronqiyal sekresyon (solunum yolu salgrsr)

bozukluklarrmn tedavisinde kullamlan mukolitik (balgam, mukusu pargalayan) bir ilagtr.

Ayrrca ytiksek doz parasetamol almma ball olarak ortaya glkan karaciler yetmezlilinin

dnlenmesinde kullarulr.

NAC@ sofuk algrnhlr ve solunum yollanmn iltihaplanmasr (brongit) durumunda balgam

olu$masr azaltlr. Olufan balgamlan sulandrrarak, dksiirtikle atrlmasrm kolaylagtrnr.

2. NAC@'r kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

NAC@'I agalrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eler;

Asetilsistein veya NACo'rn bilegimindeki yardrmcr maddelerden herhangi birine kargr aprn

duyarhhfrmz var ise,

bu ilacr kullanmayrmz.

NAC@'r agafrdaki durumlarda Ulxf.a,f f,i KULLAIIINIZ

E!er;

. Astrm ve bronkospazm (bronglann daralmasr) hikayeniz var ise, NACo'r kullanmadan

dnce mutlaka doktorunuza ba5vurunuz,

. Karacifier veya bdbrek hastahlrmz var ise,

. Mide veya barsalrmzda yara (iilser) ve yemek borusunda toplardamar geniglemesi gibi

rahatsrzlklanmz var ise,

. Siroz hastasr iseniz,

. Sara (epilepsi) hastasr iseniz,

NAC@'r kullanmadan 6nce doktorunuza darlslnlz.



' NAC@'' kullanrrken cildinizde ve gd,z gewesinde herhangi bir deligiklik (6m. krzankhk,
kaqrntr, igi srvr dolu kabarcrklar, kan otumrasr) fark ederseniz hemen doktorunuza

baqvurunuz.

2 yagrn altrndaki gocuklara sadece doktor kontroliinde verilmelidir.

Bu uyanlar, gegmiqteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin iqin gegerliyse liitfen
doktorunuza damgrruz.

NAC@'rn yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr

NACo'rn yiyecek ve igecekler ile beraber kullanrlmasrnda bilinen bir sakrnca

bulunmamaktadrr.

Bol srvr ahmr NAC@'rn balgam sdkti.iriicii (mukolitik) etkisini destekler.

Hamilelik

ilact kullanmadan dnce dohorunuza veya eczaaruza dantsmtz.

NAC@'rn anneye veya bebele herhangi bir zararh etkisinin olup olmadrlr tam olarak
bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayr planhyorsanrz, NAC@'I kullanmadan 6nce

doktorunuza bagvumnuz.

Tedaviniz stasmda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen dolctorunuza veya eczactnua
daruStruz.

Emzirme

ilaa kullanmadan 6nce doktorunuza veya eczaantza daruSmtz.

NAC@'rn anne siitiine gegip gegmedili tam olarak bilinmemektedir. Emzirme ddneminde
zorunlu olmadrkga NACo kullamlmamahdr. Emzirmeye devam edip etmemeniz gerektili
konusunda doktorunuza damgrmz.

Arag ve makine kullanlmr

NAC@'m arag ve makine kullammt iizerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemistir

ry19:'- tggl'Et4f!4ry1 lfZ yardrmcr maddeter hakkrnda iinemti bitgiler
Her bir efervesan tablet 8,65 mmol (19s,95 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollii
sodyum diyetinde olan hastalar igin 96z dniinde bulundurulmahdrr.

NAC@ fenilalanin igin bir kaynak igermektedir. Fenilketoniirisi olan insanlar ipin zararh
olabilir.



Diler ilaglar ile birlikte kullanrmr

Bazr ilaglar ile birlikte kullamldrlrnda NAC@'rn ya da kullanrlan di$er ilaglann etkisi
de!iqebilir.

Aga[rdaki ilaglardan herhangi birini kullaruyorsamz, NAC@ kullanmadan iince mutlaka
doktorunuza damgrmz.

' Okstirtlt kesici ilaglar (NACo'rn bu ilaglar ile birlikte kullamlmasr halinde, dksiiriik
refleksinin azalhlmasrna ball olarak solunum yollanndaki salgrlamada belirgin artrg olabilir.)
' Antibiyotikler (NAC@ gepitli antibiyotikler (tetrasiklinler, sefalosporinler,
aminoglikozitler, penisilinler, makrolidler ve amfoterisin B) ile a),m zamanda kullamlmamah,
gerekli oldu[u durum]arda kullammlan arasrnda e n az 2 saat ara olmahdr.)

' Nitrogliserin ftalp hastahklanrun tedavisinde damar genigletici olarak kullamhr)
. Karbamazepin (sara hastahlrmn tedavisinde kullamlrr)

E{er regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilact su anda kullantyorsanrz veya son zamanlarda
kullandmtz ise liitfen dokrorunuza leya eczacrruza bunlar hakhntla bilgi veriniz.

3. NACo nasrl kullanrhr?

Uygun kullanrm ve doz./uygulama srkltlr igin talimaflar:
Doktor tarafindan bagka gekilde dnerilmedifii durumlarda NAco igin iingdriilen doz agalrdaki
gekildedir:

14 yagm iizeri ergenlerde ve yetigkinlerde:

Giinde 1 veya 2 defa bir efervesan tabret (Giinruk 600 mg veya 1200 mg) kullamrrr.

I 4 yagmdan kiigiiklerde:

14 yaqlndan kiigiiklerde dozu ayarlamak igin NACo 200 mg efervesan tablet'in kullamlmasr
iinerilir.

6-14 yag arasr gocuklarda: Giinde 400 mg asetilsistein kullamlrr.

2-5 yag arasr gocuklarda: Gtinde 200 mg - 300 mg asetilsistein kullamlu.

Parasetamol zehirlenmesinde:

Yiikleme dozu 140 mglkg, idame dozu ise 4 saatte bir 70 mglkg (toplam 17 doz) olarak
kullarulr.

' NAc@ kullamrken her zaman doktorunuzun talimatlanna uy'nuz. Emin olmadrlrmzda
doktorunuza veya eczacmlza sorunuz.

^



' NACo doktor tarafindan aksi dnerilmedikge 4-5 giinden daha uzun siire kullamlmamaldg.
. Onerilen dozu agmay[uz.

' Tedaviye verecepiniz cevaba g6re, doktorunuz daha yi.iksek ya da daha diigiik doz
dnerebilir. Onerilen dozu agmayrruz.

. Doktorunuzla konuEmadan dozu deligtirmeyin veya tedaviye son vermeyin.

' Antibiyotik tedavisi gdren hastalann NACo'r antibiyotigi aldrktan 2 saat 6nce veva sonra

almalan gerekmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:
. NAC@ yalmzca a[rz yoluyla kullamlrr.

' NAC@ yemeklerden sonra bir bardak suda eritilerek igilir. Suda eritilerek kullaruma
hazrlanan ilag bekletilmeden igilmelidir. Efervesan tabletler giBnenmemeli ve
yutulmamahdrr.

Defipik yaq gruplan:

Qocuklarda kullanrm:

14 yaqrndan kiigiiklerde dozu ayarlamak igin NAC@ 200 mg efervesan tablet'in kullanrlmasr
6nerilir.

2 yag altrndaki gocuklara sadece doktor dnerisiyle ve kontroliinde verilmelidir.
Asetilsistein bebeklerde ve 1 yaqrn altrndaki gocuklarda yaln ncahayafi, durumlarda ve doktor
tarafindan uygulanabilir.

Yaghlarda kullanrm:

Giinde I defa I efervesan tablet kullanrlrr.

Ozel kullanrm durumlan

Parasetamol zehirlenmesinde ytiksek dozlarda hekim kontroliinde kullamlabilir.

Eiibrek / Karacifer yetmezlifi:

' NAc@ daha fazla nihojenti maddenin saplanmasrndan kagrnmak amacryla karaciger ve
biibrek yetmedili olan hastalarda uygulanmamahdrr. (Bkz. NAC@,I aqalrdaki durumlarda
kullanmaymz bdli.imii)

' EEer bdbrek veya karaciler rahatsrzhlrmz varsa NACo'r kullanmadan d,nce doktorunuza

darugrruz,

' ilacrn etkili oldulundan emin olabilnek igin diizenli doktor kontrollerinde, doktorun
geligimi takip etmesi dnemlidir.

. Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadrkg4 bu talimatlan takip ediniz.



' Doktorunuz NAC@ ile tedavinizin ne kadar stirece[ini size bildirecektir. Tedaviyi erken
kesmeyiniz, gtinkii NAC@ tedavisini durdurmak hastahlrmzrn daha k6ti.iye gitmesine neden

olabilir.

Eder NAP'm etkisinin qok giiqhi veya zaytf olduluna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz
veya eczactntz ile konuSunuz.

Kullanmanrz gerekenden daha fazla NAC@ kullandrysanrz

o ' Bulantr, kusma ve ishal gibi mide barsak sistemiyle ilgili rahatsrzlklar g<iriilebilir.
o Qok yiiksek dozlarda bile daha alrr yan etkiler ve zehirlenme belirtileri gdriilmemigtir.
r Emzirilen bebeklerde viicut salgrlanmn agtn artmasr tehlikesi vardrr.

NA€'tan kullanmana gerekenden fazlasmt kullanmtssaruz bir doktor veya eczact ile
konugunuz' Doktorunuz gerekti{inde sizdeki zehirlenme belirtilerine y\nelik bir tedavi
uygulayabilir.

NACo kullanmayr unufursanv

Endigelenmeyiniz. NACo'r almayt unutursanrz hafirladrlrmzda hemen ahmz. Hatrladtlrruzda
bir sonraki dozun ahnma zamam yakrn ise bu dozu atlayrp gelen dozu zamamnda ahnz ve
normal kullamma devam ediniz.

Unutulan dozlart dengelemek igin gft doz almaymtz.

NAC@ ilc tedavi sonlandrnldrfrndaki olugabilecek etkiler
NAC' tedavisini kesmek hastahlrruzrn daha kdtiiye gitmesine neden olabilir.
Doktorunuza danrgmadan ilactmzr kesmef niz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi NAC@'rn igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kiqilerde yan etkiler
olabilir.

Aqalrdakilerden biri olursa, NACo'r kullanmayr durdurunuz ve DERHAL doktorunuza
bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz:

' Alerjik reaksiyonlar (kagrnh, kurdegen, cilt krza'khklan, soluk alma giiglugii, kalp
atgrnda hrdanma ve kan basrncrmn diiqmesi (tansiyon dtigmesi)).

' $oka kadar gidebilen agrn duyarhhk yamtlan (anafilaktik reaksiyonlar-d6kiintii, kaSmtr,

terleme, bag ddnmesi, dil, dudak ve soluk borusunda qigme, hava yol'nun trkanmasr, bulantr,



kusma gibi belirtiler gdriilebilir). Ay'ca gok seyrek olarak agrn duyarirhk reaksiyonlan
kapsamrnda asetilsistein kullammrna balh kanama olugumu bildirilmigtir.
Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.

Eser bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NAC@'a karpr ciddi alerjiniz var demektir. Acil
trbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmaruza gerek olabilir.
Bu gok ciddi yan etkiler gok seynek g<iriiliir.

Aqa[rdaki kategori kullamrarak istenmeyen etki srkhfr belirtilmektedir.

Qok yaygrn: 10 hastanm en az f inde gdriilebilir.

Yaygrn: l0 hastamn birinden az, fakat 100 hastamn birinden fazla gdrii{ebilir.
Yaygrn olmayan: 100 hastamn birinden az, fakat 1.000 hastarun birinden fazla giirrilebilir.
Seyrek: 1.000 hastamn birinden az, fakat 10.000 hastarun birinden fazla giiriilebilir.
Qok seyrek: 10.000 hastarun birinden az gdrtilebilir.

Bilinmiyor: Eldekiverilerdenhareketletahminedilemivor.

Yaygrn olmayan:

. Aledik reaksiyonlar

Seyrek:

o Bronglann daralmasr (Nefes darhlr, nefes almada giigliik yaganabilir.)
. AErz iginde iltihap

r Mide bulantrsr

o Kusma

. Mide yanmasr

. ishal

Qok seyrek:

o $oka kadar gidebilen agrn duyarhl* yamtlan

. Ate$

r Kanama

Efier bu kullanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile kars ostrsaruz
doldoruwau ttqta e czactntzt bilgilendiriniz.



Yan etkilerin raporlanmasl

Kuilanma Talimatrnda yer aran veya armayan herhangi bir yan etki meydana gerrnesi
durumnnda hekiminiz, eczactntz veya hemgireniz e konugunuz. Aynca kargrraqtrlmrz yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan .,ilag yan Etki Bildirimi- ikomrna trklayarak ya da
0 800 314 00 08 numarah yan etki bildirim hattrru arayarak Tiirkiye Famrakovijilans Merkezi
lTUFAM;'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldulunuz ilacrn
giivenlilili hakkrnda daha fazra bilgi edinilmesine katkr sallamrq oracaksrnrz.

5. NACo'rn saklanmasr

NAP1 gocuklann gdremeyece{i, erisemeyece{i yerlerde ve ambalajtnda saklaytruz.
25"C'nin alhndaki oda srcakhlrnda ve kuru yerde saklayrmz.
Her kullanrmdan sonra tiipiin kapalrm kapatrnayr unutmaylnz. Tilpiin kapalmr kesinrikre
agrk brrakmayrmz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullamnz.
Ambalajmdaki son kullanma tarihinden sonra NAP \ la. lanmrymtz.
Eper iiriinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark eder iseniz NAC@,I kullanmavrmz.

Ruhsat Sahibi: Basel Kimyevi Maddeler ve ilag San. Tic. A.g.
Maltepe Mah. Eski erprcr yolu Sok.

Merter ig Merkezi Balrmsrz B6ltim No:2/1-g

Zeytinburnu / iSTANBUL

Telefon :0850201 2323

Faks :0212482247t
e-mail : info@baselilac.com.tr

iiretim Yeri: Neutec llag San. Tic. A.g.

1. OSB 1. Yol No:3

Adapazitrr / SAKARYA

Bu kullanma taliman O tarihinde onaylanmqtr.


