
Bijsluiter Mucodyne Junior, hoestdrank voor kinderen, 28 april 2011 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 

Mucodyne® Junior 20mg/ml hoestdrank 
(Carbocisteïne) 

 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit 
geneesmiddel. 
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. 
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet 

door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de 
verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. 

-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking 
optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 
In deze bijsluiter:  
1. Wat is Mucodyne® Junior en waarvoor wordt het gebruikt? 
2. Wat u moet weten voordat u Mucodyne® Junior inneemt 
3. Hoe wordt Mucodyne® Junior ingenomen? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Mucodyne® Junior? 
6. Aanvullende informatie 
 
1. WAT IS MUCODYNE® JUNIOR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? 
 
Het middel kan vastzittend slijm in de luchtwegen dunner maken, zodat het gemakkelijker kan 
worden opgehoest. 
 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MUCODYNE® JUNIOR INNEEMT 
 
Neem Mucodyne® Junior niet in 
- als u of uw kind allergisch (overgevoelig) is voor Carbocisteïne of voor één van de 

andere bestanddelen van Mucodyne® Junior. 
- als uw kind jonger is dan 2 jaar. 
 
 
Wees extra voorzichtig met Mucodyne® Junior  
- als u of uw kind een maag – of darmzweer heeft, of hiervan een voorgeschiedenis 

heeft 
- wanneer uw kind suikerziekte heeft, dient er rekening gehouden te worden met het 

glucosegehalte van de drank: 125 mg per dosis van 5ml; 250 mg per dosis van 10ml 
en 375 mg per dosis van 15ml. 

 
Inname in combinatie met andere geneesmiddelen  
Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden of mogen om andere 
redenen niet gelijktijdig worden gebruikt. 
 
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden 
heeft gebruikt.  
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Zwangerschap en borstvoeding 
 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Niet van toepassing. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Mucodyne® Junior 
Mucodyne® Junior bevat gehydrogeneerde glucosestroop. Indien uw arts u heeft 
meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts 
voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
 
3. HOE WORDT MUCODYNE® JUNIOR INGENOMEN? 
 
Volg bij inname van Mucodyne® Junior nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg 
bij twijfel uw arts of apotheker.  
 
Drank 20mg/ml 
Kinderen: 3-5 jaar  3-4 maal daags 5ml 
  5-12 jaar  3-4 maal daags 10ml 
  12 jaar en ouder 3-4 maal daags 15ml 
NB: 15 ml komt overeen met één eetlepel 

Mucodyne® Junior niet gebruiken bij kinderen onder 2 jaar. 
De werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld voor kinderen van 2 tot 3 jaar. 

 
 
Wat u moet doen als u meer van Mucodyne® Junior heeft ingenomen dan u zou 
mogen 
Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw arts. 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Mucodyne® Junior in te nemen 
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk de vergeten dosis in. Als 
het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga 
verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis Mucodyne® 
Junior in om zo de vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Mucodyne® Junior bijwerkingen veroorzaken, hoewel 
niet iedereen ze krijgt. 
 
Maagdarmstelselaandoeningen 
In sommige gevallen kunnen zich maagklachten voordoen. Er zijn mogelijkheden van 
maagkramp, misselijkheid en diarree. 
 
Huid- en onderhuidaandoeningen 
Netelroos 
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Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking 
optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
5. HOE BEWAART U MUCODYNE® JUNIOR? 
 
Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. 
 
Bewaren beneden 25°C in de originele verpakking.   
De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op de verpakking van vouwdoos en etiket achter 
‘‘Niet te gebruiken na'’. 
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Wat bevat Mucodyne® Junior? 
- Het werkzame bestanddeel is Carbocisteïne. 
- De andere bestanddelen zijn natriumhydroxide (E524), hydroxyethylcellulose, 

natriumsaccharine (E954), gehydrogeneerde glucosestroop (lycasine) (E965), 
natriummethylhydroxybenzoaat (E219), kersen/frambozen smaakstof, gezuiverd 
water, cochenille rood A (E124). 

 
Hoe ziet Mucodyne® Junior er uit en de inhoud van de verpakking? 
 
Flacon met 125 ml drank à 20 mg/ml. 
 
Registratiehouder  
 

Novum Pharma B.V. 
Keyserswey 20 
2201 CW   Noordwijk  
 

In het register ingeschreven onder RVG 34899 
 
Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2011. 
 
 
 


