
KULLANMA TALIMATI

NAC 900 mg efervesan tablet

Alzdan ahnrr.

Etkin madde: Her bir efervesan tablet 900 mg asetilsistein igerir.

Yarclmrct maddeler: Monosodyum sitrat, sodyum hidrojen karbonat, povidon, aspartam(E951), sodyum kloriir ve limon aromasr.

L NAC nedir ve ne igin kullanlr?
2. NAC,r ku anmadan dnce dikkat edilmesi gerekenler
3, NAC nas kullan tr?
4. Olast yan etkiler nelerdir?

5. NAC'ry saklanmasr

Baghldarr yer almaktadrr.

Bu ilacr kolluornuyu

okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.
' Bu ku'anma tarimatmt sakraytntz. Daha sonra tekrar okumaya ihriyag duyab,irsiniz.. E{er ilave sorulanruz olursa, hitfen doktorunuza veyo eczacmtza danryma.. Bu ilag kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalarma vermeyiniz.
' Bu iracm ku'arumt srasmda, doktora wya hastaneye gitririnizde doktorunuza bu iract
ka I I and $t n tn s dy leyi ni z.

' Bu tarimatta yaaranrara aynen uyunuz. irag hokktnda size ,neriren dozun drytnda yiiksek
veya diiSiik doz kullanmaymtz.



l. NAC nedir ve ne igin kullanrhr?

NAC, beyaz, yuvarlak, diiz yiizeyli efervesan tabletler qeklindedir. NAC,20(1x20) efervesan
tablet, silikajelli kapak ile kapatrlmrg plastik tiip ambalaj igerisinde piyasaya sunulmaktadrr.

NAC suda tamamen eritildikten sonra iqilerek kullamlan bir ilagtrr.

Asetilsistein, bir amino asit olan sistein ttirevi bir ajandrr. Balgam sdktiiriici.i etkiye sahiptir.

NAc yolun krvamh balgamrn atrlmasl, azaltrlmasr, yofunlufunun diizenlenmesi
ekspektorasyonun @algamrn atrlabilmesi) kolaylagtr'rmasr gereken durumlard4
bronkopulmoner (Brong ve akciler) hastahklarda, brongiyal sekresyon (solunum yolu salgrsr)
bozukluklanmn tedavisinde kullanrlan mukolitik (Balgamr, mukusu pargalayan) bir ilagtrr.
Aynca yiiksek doz parasetamol arrmrna balrr olarak ortaya qrkan karaciler yetmezlilinin
6nlenmesinde kullanrhr.

NAC soguk algrnhlr ve solunum yollarrmn iltihaplanmasr (Brongit) durumunda balgam
olugmasmr azaltrr' Olugan balgamlan sulandrrarak, iiksi.iriikle atrlmasrnt kolavlastrnr.

2. NAC'r kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

NAC'I agalrdaki durumtarda KULLANMAYINIZ
E!er;

Asetilsistein'e veya NAC'rn igerilindeki yardrmcr maddelerden herhangi birisine kargr
alerjiniz var ise (Agrn duyarh iseniz) bu ilacr kullanmayrmz.

NAC'I aqafrdaki durumtarda DiKKATLi KULLANINIZ
E!er;

' Astrm ve bronkospazm (Bronglann daralmasr) hikayeniz var ise, NAC'' kullanmadan
6nce mutlaka doktorunuza baqvurunuz,

. Karaciler veya b6brek hastahlrmz var ise,

' Mide veya barsalrruzda yara (Ulser) ve yemek borusunda toplardamar geniglemesi gibi
rahatslzhklanruz var ise,

. Siroz hastasr iseniz,

. Sara (Epilepsi) hastasr iseniz,

NAC'r kullanmadan dnce doktorunuza darugmrz.

NAC'r kullamrken cildinizde ve gdz gevresinde herhangi bir degiqiklik (<im. krzankhk,
kaqmtr, igi srvr dolu kabarcrklar, kan oturmasr) fark ederseniz hemen doktorunuza
baSvurunuz.



Bu uyarrlar, gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse ltitfen
doktorunuza damgrmz.

NAC'rn yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr

NAC'rn yiyecek ve igecekler ile beraber kullamlmasrnda bilinen bir sakrnca
bulunmamaktadrr.

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

Hamilclik

ilaa kullanmadan dnce doktorunuza veya eczacmaa danrymtz.

NAC'rn anneye veya bebege herhangi bir zararh etkisinin orup olmadrlr tam olarak
bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayr planhyorsamz, NAC'r kullanmadan dnce
doktorunuza bagvurunuz.

Tedaviniz strasmda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza leya eczactntza
daruSmtz.

Emzirme

ilaa kullanmadan 6nce doktorunuza veya eczactntza daruSmtz.

Asetilsistein'in anne siitiine gegip gegmedili tam olarak bilinmemektedir. Emzirme
ddneminde zorunlu olmadtkga NAC kullamlmamahdrr. Emzirmeye devam edip etmemeniz
gerektili konusunda doktorunuza darugmrz.

Arag ve makine kullantmr

Asetilsistein'in arag ve makine kullammr iizerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemistir.

NAC'rn igerifinde bulunan bazr yardrmcr madderer hakkrnda iinemli b girer

Sodyum uyarrsr:

NAC'rn her bir efervesan tableti, 13,99 mmol (321,93 md sodyum ihtiva eder. Bu durum,

, kontrollii sodlum diyetinde olan hastalar igin 96z dntinde bulundurulmahdrr.

Aspartam uyanst:

NAC'rn her bir efervesan tableti, aspartam (E951) ihtiva eder. Aspartam, fenilalanin igin bir
kaynak igermektedir. Fenilketoniirisi olan insanlar igin zararh olab ir.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr

Bazr ilaglar ile birlikte kullanrldr[rnda NAC'rn ya da kullanrlan diler ilaglaln etkisi
degigebilir.



A$alrdaki ilaglardan herhangi birini kullamyorsamz, NAC kullanmadan 6nce mu aka
doktorunuza damqrruz.

' Oksiirtik kesici ilaglar (NAC'rn bu ilaglar ile birlikte kullamlmasr halinde. dksiiriik
refleksinin azaltrlmasrna bafih olarak solunum yollanndaki salgrlamada belirgin arhg olabilir.)

' Antibiyotikler CNAC gegitli antibiyotikler (Tetrasiklinler, sefalosporinler,

aminoglikozitler, penisilinler, makrolidler ve amfoterisin B) ile aynr zamanda kullamlmamal,
gerekli oldulu durumlarda kullammlan arasrnda en az2 saat ara olmahdrr.)

' Nitrogliserin (Kalp hastahklanmn tedavisinde damar genigletici olarak kullanrlrr)
. Karbamazepin(Sarahastahlrnrntedavisindekullanrlrr)

E{er reqeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilact qu anda kullantyorsantz veya son zamanlarda
kullandmtz ise l tfen doktoruntaa reya eczacm,a bunlar hakkmda bilgi veriniz.

3. NAC nasrl kullanrlrr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama slklllr igin talimatlar:
Doktor tarafindan bagka gekilde dnerilmedili durumlarda NAC igin dngririilen doz agalrdaki
qekildedir:

14 yag iizerindeki ergenlerde ve yetigkinlerde;

Solunum yollaml ilgilendiren hastahklarda artmrg sekresyonu azaltmak ve atrhmr

kolaylagtrrmak amacryla giinde 1 defa I efervesan tablet uygulanrr.

Parasetamol zehirlenmesinde; yiikleme dozu 140 mg/kg, idame dozu ise 4 saatte bir 70 mg/kg
(Toplam 17 doz) olarak dnerilir.

. NAC kullanrrken her zaman doktorunuzun talimatlanna uyunuz. Emin olmadrlrruzda
doktorunuza veya eczaclruza sorunuz,

r NAC doktor tarafindan aksi dnerilmedikqe 4-5 giinden daha uzun siire kullanrlmamaldrr.
o Tedaviye vereceliniz cevaba g6re, doktorunuz daha yiiksek ya da daha dtigiik doz
dnerebilir. dnerilen dozu aSmayrmz.

. Doklorunuzla konuqmadan dozu deliqtirmeyin veya tedaviye son vermeyin.
r Antibiyotik tedavisi gdren hastalann NAC'r antibiyotili aldrktan 2 saat dnce veya sonra

almalan gerekmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

NAC yalmzca alrz yoluyla kullamlrr.

NAC yemeklerden soma bir bardak suda eritilerek iqilir. Suda eritilerek kullaruma hazrrlanan

ilag bekletilmeden igilmelidir. Efervesar tabletler gilnenmemeli ve yutulmamahdrr.



Defiqik yaq gruplan:

Qocuklarda kullanrmr:

14 ya$ altlndaki gocuklarda, asetilsistein igerikli tiriinlerden bu yag grubuna uygun formunun
kullanrlmasr dnerilir.

YaEhlarda kullanrmu

Bu yag grubuna 6zel bir kullanrmr yolctur, erigkinler igin tlnerilen dozlarda kullanrlmahdrr.

Giinde 1 defa I efervesan tablet kullamlrr.

Ozel kullanrm durumlan:

Parasetamol zehirlenmesinde yiiksek dozlarda hekim kontroliinde kullarulabilir.

Biibrek / Karaci[er yetmczlifir

' NAC daha fazla nitrojenli maddenin sallanmasmdan kagrnmak amacryla karaciler ve

b6brek yetmezlipi olan hastalarda uygulanmamahdrr.

' Bdbrek veya karaciler rahatsrzhlrmz varsa NAC'r kullanmadan 6nce doktorunuza

danrgrmz.

' ilacm etkili oldulundan emin olabilmek igin diizenli doktor kontroilerinde, doktorun
geligimi takip etmesi iinemlidir.

. Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadrkga, bu talimatlarr takip ediniz.

E{er NAC'm etkisinin qok giiqlii veya zayf oldu|una dair bir izleniminiz var ise, cloktorurutz

veya eczaantz ile konuSunuz.

Kullanmanrz gerekenden daha fazla NAC kullandrysanz:

NAC'tan kullanmaruz gerekenden fazlasmr kullanmtssantz bir doktor veya eczaa ile
kanuSunuz.

NACtr kullanmayl unufursanz

Endigelenmeyiniz. NAC'r almayr unutursamz hatrrladrlrruzda hemen ahmz. Hatrrladr[rmzda

bir sonraki dozun alma zamant yaktn ise bu dozu atlayrp bir sonraki dozu zamanrnda ahmz ve

normal kullanrma devam ediniz.

Unutulan dozlan dengelemek igin gifi doz almaytruz.

NAC ile tedavi sonlandrnldrfrndaki olupabilecek etkiler

Doktorunuz NAC ile tedavinizin ne kadar siirecefini size bildirecektir. Tedaviyi erken

kesmeyiniz, giinkii NAC tedavisini durdurmak hastahlrruzrn daha kdtiiye gitmesine neden

olabilir.



Doktorunuza damgmadan ilacrnrzr kesmeyiniz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi, NAC'rn igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler

olabilir.

A;afrdakilerden biri olursa, NAC'r kullanmayr durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil btiliimiine bagvurunuz:

. Alerjik reaksiyonlar (Katlntr, kurdeqen, cilt krzankhklan, soluk alma giigliigii, kalp atrgrnda

hrzlanma ve kan basmcrmn diigmesi (Tansiyon diiqmesi)).

' $oka kadar gidebilen aqrn duyarhhk yamtlan (Anafrlaktik reaksiyonlar-ddkiintii, kagrntr,

terleme, bag ddnmesi, dil, dudak ve soluk borusunda gigme, hava yolunun trkanmasr, bulani,

kusma gibi belirtiler gc;riilebilir). Aynca gok seyrek olarak aqrrr duyarlhk reaksiyonlarr

kapsamrnda asetilsistein kullammrna balh kanama olugumu bildirilrniEtir.

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.

Eler bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NAC'a kargr ciddi alerjiniz var demektir. Acil trbbi

miidahaleye veya hastaneye yatrnlmamza gerek olabilir.

Bu gok ciddi yan etkiler gok seyrek gdriiliir.

Agalrdaki kategori kullamlarak istenmeyen etki srkhlr belirtilmektedir.

Se1'rek : 1000 hastamn birinden az giiriilebilir.

Seyrek:

. Bronglann daralmasr (Nefes darh[r, nefes almada gtigli.ik yaqanabilir.)

. Alrz iginde iltihap

. Mide bulantrsr

. Kusma

. Mide yanm.rsl

. lsnal

. Ateq

Bunlar NAC'm hafif yan etkileridir.

E{er bu kullanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile karStlasrsaruz

dolctorunuzu veya eczactwzt bilgilendiriniz.



Yan etkilerin raporlanmast

Kullanma Talimatrnda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacrnrz veya hemgireniz ile konugunuz. Aynca kargtlaqttlrnrz yan

etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan "ilag Yan Etki Bildirimi" ikonuna trklayarak ya da

0800 314 00 08 numarah yan etki bildirim hattrm arayarak Tiirkiye Farmakovijilans Merkezi

(TUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduflunuz ilacrn

giivenlilili hakkrnda daha fazla bilgi edinilmesine katkr sallamrg olacakstntz.

5. NACtrn saklanmasl

NAC't qocuklarm garemeyeceEi, erisemeyece{i yerlerde ve ambalaimda saklaymtz.

25'C'nin altrndaki oda srcakhlrnda ve kuru yerde saklayntz.

Her kullanrmdan soffa tiipiin kapalrm kapatmayt unutmayrnlz. Ti.ipiin kapalrnr kesinlikle

agrk brrakmaytntz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanrnz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NAC't kullanmaymtz.

Eler iirtinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz NAC'r kullanmayrnrz.

Ruhsat Sahibi: Basel Kimyevi Maddeler ve ilag San. Tic. A.$.
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