
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
)תכשירים( התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

מוקוליט 375 
כמוסות 

הרכב: 
כל כמוסה מכילה:

קרבוציסטאין 375 מ"ג
Carbocysteine 375 mg

חומרים בלתי פעילים בתכשיר - ראה 
סעיף 6.

סופו  עד  העלון  את  בעיון  קרא 
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 מתחת 
לגיל שנתיים. מתחת לגיל זה יש לפנות 
לרופא. עליך לבלוע אותה בצורה נכונה. 
היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע 
נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם 
סימני המחלה )סימפטומים( מחמירים 

או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

למה מיועדת התרופה?  .1
התרופה מפחיתה את צמיגות הליחה 
ומכייחת. התרופה מיועדת להקלה 
בהפרעות במערכת הנשימה המלוות 
בהפרשת ליחה מוגברת ו/או צמיגה.

קבוצה תרפויטית: מכייחים

לפני השימוש בתרופה:  .2
 אין להשתמש בתרופה אם:

ה(  י )אלרג רגישות  עה  דו י  •
לקרבוציסטאין או לאחד ממרכיבי 
 .)6 בסעיף  )מצוינים  התרופה 
אלרגית  תגובה  של  הסימנים 
כוללים: פריחה, בעיות נשימה 
או בליעה, נפיחות של השפתיים, 

הפנים, הגרון או הלשון.
הנך סובל מכיב קיבה או מכיב   •

מעי פעיל.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש 
בתרופה:

מבלי  בתרופה  להשתמש  אין   
התחלת  לפני  ברופא  להיוועץ 

הטיפול:
אם הנך סובל  או  דמי  הכיח  אם 
או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: 
אסטמה(,  )כגון  הנשימה  מערכת 

מערכת העיכול )כגון אולקוס(. 
אין להשתמש בתרופה זו לעיתים   •
קרובות או לתקופה ממושכת בלי 

להיוועץ ברופא.
או  כלשהו  למזון  רגיש  הנך  אם   •
לתרופה כלשהי, עליך להודיע על 
נטילת  לפני  לרופא/לרוקח  כך 

התרופה.
אם אתה לוקח, או אם לקחת   
כולל  לאחרונה, תרופות אחרות 
תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, 

ספר על כך לרופא או לרוקח. 
הריון והנקה:  

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ 
ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנך 
בהריון, עלולה להיות בהריון, מתכננת 
להיכנס להריון או מניקה. אין ליטול את 
התרופה בשלושת החודשים הראשונים 

של ההריון.

כיצד תשתמש בתרופה?  .3
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם 

אינך בטוח.
המינון המקובל בדרך כלל הוא: 

2 כמוסות 3 פעמים ביום. כאשר חל 
שיפור, ניתן להפחית לכמוסה אחת 

4 פעמים ביום.
מוקוליט כמוסות אינן מומלצות לילדים. 
ישנן צורות מתן אחרות לילדים לדוגמא: 
מוקוליט סירופ, טיפטיפות מוקוליט. 

מינון לילדים מתחת לגיל שנתיים יקבע 
על ידי הרופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.
יש לבלוע את התרופה עם מים.

תוכן  את  ולפזר  לפתוח  אסור 
הכמוסה. אין מידע לגבי פתיחה ופיזור 

הכמוסה.
משך הטיפול:

 7 אם לא חל שיפור במצבך תוך 
ימים יש לפנות לרופא. אולם במידה 
וחלה החמרה במצבך במהלך הטיפול 

יש לפנות לרופא לפני תום 7 ימי 
הטיפול.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, אתה 
עלול לסבול מקלקול קיבה )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 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 שהנך נוטל תרופה. 
הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

בנוגע  נוספות  לך שאלות  יש  אם 
לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או 

ברוקח.

תופעות לוואי:  .4
כמו בכל תרופה, השימוש במוקוליט 
עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק 
מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא 
ולא  יתכן  רשימת תופעות הלוואי. 

תסבול מאף אחת מהן.
יש להפסיק את השימוש ולפנות 
מיד לרופא או לחדר מיון של בית 
חולים קרוב אליך, אם מופיעים 

התסמינים הבאים:
תגובה אלרגית. סימני אלרגיה יכולים   •
לכלול: פריחה, בעיות בליעה/בעיות 
השפתיים,  של  נפיחות  נשימה, 

הפנים, הגרון או הלשון.
העור,  על  דימום  או  שלפוחיות   •
המופיעים סביב: השפתיים, העיניים, 

הפה, האף ואיברי המין.
מתסמינים  לסבול  עלול  אתה   •
סימנים   - וחום  שפעת  דמויי 
תסמונת  על  להצביע  העלולים 
 הנקראת תסמונת סטיבנס-ג'ונסון
.)Stevens-Johnson syndrome(

יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי 
אם מופיעים התסמינים הבאים:

הקאה דמית, צואה שחורה כמו   •
זפת.

תופעות לוואי נוספות:
בחילה,  וכאב ראש,  נזלת  שלשול, 

דלקת חניכיים.
אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או 

כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא 
הוזכרה בעלון, עליך להיוועץ ברופא.

איך לאחסן את התרופה?  .5
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. date( המופיע על גבי 
האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום 

האחרון של אותו חודש.
.25oC -אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ

מידע נוסף:  .6
על החומר הפעיל, התרופה  נוסף 

מכילה גם:
Microcrystal l ine Cel lu lose, 
Polyethylene Glycol 10000, 
Magnesium Stearate.
Capsule formula:
Iron yellow oxide, Titanium dioxide, 
Brilliant blue FCF, Gelatin.
ומה תוכן  כיצד נראית התרופה 

האריזה:
מגשיות   3 או   2 המכילה  אריזה 
המכילות 10 כמוסות בכל מגשית. 
חלקים  מורכבת משני  כמוסה  כל 
בצבעים כחול וצהוב ומכילה אבקה 

בצבע לבן-בז' חסרת ריח. 
בעל הרישום/היצרן וכתובתו: כצט 
תעשיות כימיות בע"מ, רח' הקדמה 

3, קרית מלאכי.
משרד  ע"י  ואושר  נבדק  זה  עלון 

הבריאות בתאריך: נובמבר 2014.
בפנקס  התרופה  רישום  מספר 
התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 

633525396
הקריאה,  ולהקלת  הפשטות  לשם 
עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, 

התרופה מיועדת לבני שני המינים.
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PATIENT PACKAGE INSERT 
IN ACCORDANCE WITH THE 

PHARMACISTS’ REGULATIONS 
(PREPARATIONS) – 1986

The medicine is dispensed without 
a doctor's prescription

Mucolit 375
Capsules
Composition:
Each capsule contains:
Carbocysteine 375 mg
Inact ive ingredients in the 
preparation - see section 6.
Read this leaflet carefully in its 
entirety before using this medicine. 
This leaflet contains concise 
information about the medicine. If 
you have further questions, refer to 
the doctor or pharmacist.
This medicine is not intended for 
children under 2 years of age; below 
this age, refer to a doctor. Swallow 
it properly. Consult a pharmacist 
if you need further information. 
Refer to a doctor if the signs of the 
disease (symptoms) worsen or do 
not improve after 7 days. 
1. WHAT IS THIS MEDICINE 

INTENDED FOR?
This medicine reduces the viscosity 
of mucus and is an expectorant. 
This medicine is intended to relieve 
respiratory system disturbances 
associated with increased and/or 
viscous mucus.
Therapeutic group: Expectorants
2. B E F O R E  U S I N G  T H E 

MEDICINE:
 Do not use this medicine if:
• There is a known sensitivity 

(allergy) to carbocysteine or 
to any of the other ingredients 
of the medicine (mentioned 
in section 6). The signs of 
an allergic reaction include: 
rash, breathing or swallowing 
problems, swelling of the lips, 
face, throat or tongue.

• You are suffering from a gastric 
ulcer or an active intestinal 
ulcer.

Special warnings regarding use of 
the medicine:

 Do not use this medicine without 
consulting a doctor before starting 
treatment: 
if you have bloody phlegm or if you 
are suffering, or have suffered in 
the past, from impaired function 
of: the respiratory system (e.g., 
asthma), the digestive system (e.g., 
ulcer).
• Do not use this medicine frequently 

or for a prolonged period without 
consulting a doctor.

• If you are sensitive to any food 
or medicine, inform the doctor 
or pharmacist before taking this 
medicine.
 If you are taking, or have recently 

taken, other medicines including 
non-prescription medicines and 
nutritional supplements, tell the 
doctor or pharmacist.

 Pregnancy and breastfeeding: 
Do not use this medicine without 
consulting a doctor before 
commencing treatment, if you 
are pregnant, may be pregnant, 
are planning to become pregnant 
or are breastfeeding. Do not use 
this medicine during the first three 
months of pregnancy.
3. HOW SHOULD YOU USE THE 

MEDICINE?
Check with the doctor or pharmacist 
if you are uncertain. 
The recommended dosage is 
usually:
2 capsules, three times a day. If there 
is an improvement, it can be lowered 
to one capsule, 4 times a day.
Muco l i t  capsu les  a re  not 
recommended for children. There 
are other administration routes for 
children, such as: Mucolit syrup, 
Mucolit Tiptipot.
Dosage for children under two 
years of age will be determined by 
the doctor.
Do not exceed the recommended 
dose.
Swallow the medicine with water.
Do not open and disperse the 
contents of the capsule. There is no 
information regarding opening and 
dispersing the capsule.

Duration of treatment:
If there is no improvement in your 
condition within 7 days, refer to a 
doctor. However, if your condition 
worsens during the course of 
treatment, refer to a doctor before 
completing 7 days of treatment.
If you accidentally took a higher 
dosage, you may suffer from an 
upset stomach (digestive system 
disturbances).
If you took an overdose, or if a child 
accidentally swallowed the medicine, 
immediately refer to a doctor or 
proceed to a hospital emergency 
room and bring the package of the 
medicine with you. 
If you forgot to take this medicine 
at the required time, do not take a 
double dose. Take the next dose 
at the regular time and consult the 
doctor.
Do not take medicines in the dark! 
Check the label and the dose  
each time you take medicine. Wear 
glasses if you need them. 
If you have further questions 
regarding use of the medicine, 
consult a doctor or pharmacist.
4. SIDE EFFECTS:
As with any medicine, use of Mucolit 
may cause side effects in some 
users. Do not be alarmed when 
reading the list of side effects. You 
may not experience any of them.
Discontinue use and immediately 
refer to a doctor or proceed to the 
closest hospital emergency room if 
the following symptoms develop:
• An allergic reaction, whose signs 

can include: rash, swallowing/
breathing problems, swelling of 
the lips, face, throat or tongue. 

• Blistering or bleeding on the skin, 
that occurs around the: lips, eyes, 
mouth, nose and genitals.

• You may suffer from flu-like 
symptoms and fever – signs that 
may indicate Stevens-Johnson 
syndrome. 

Report to the doctor as soon as 
possible if the following symptoms 
develop:
• Bloody vomit, black, tar-like 

stools.

Additional side effects:
Diarrhea, runny nose and headache, 
nausea, gingivitis.
If one of the side effects worsens, 
or if you suffer from side effect not 
mentioned in this leaflet, consult the 
doctor.
5. HOW SHOULD THE MEDICINE 

BE STORED?
Avoid poisoning! This medicine and 
any other medicine must be kept in a 
safe place out of the reach of children 
and/or infants to avoid poisoning. Do 
not induce vomiting without explicit 
instruction from the doctor.
Do not use the medicine after the 
expiry date (exp. date) that appears 
on the package. The expiry date 
refers to the last day of that month.
Store at a temperature below 25°C.
6. FURTHER INFORMATION:
In addition to the active ingredient, 
the medicine also contains:
Mic rocrys ta l l i ne  Ce l lu lose , 
Polyethylene Glycol 10000, 
Magnesium Stearate.
Capsule formula:
Iron yellow oxide, Titanium dioxide, 
Brilliant blue FCF, Gelatin.
What the medicine looks like and 
the contents of the package:
The package contains 2 or 3 trays, 
with 10 capsules per tray. Each 
capsule consists of two parts that 
are blue and yellow and contains a 
white-beige, odorless powder.
License holder/manufacturer and 
address: 
CTS Chemical Industries Ltd.,  
3 Hakidma Street, Kiryat Malachi.
This leaflet was checked and 
approved by the Ministry of Health 
in November 2014.
Registration number of the medicine 
in the National Drug Registry of the 
Ministry of Health: 633525396
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