
CNK: 0711-143 
ATC: R05CB01 

LYSOMUCIL® 300 mg/3 ml 
 
Stofnaam     Acetylcysteïne 

 

Klasse Ademhalingsstelsel - mucolytica en expectorantia -  

cysteïnederivaten   
 

Farmaceutische vorm Oplossing voor injectie of infusie; verneveloplossing; 

endotracheopulmonaire instillatie, oplossing; 
neusdruppels, oplossing; oordruppels, oplossing 

 

Bereiden 
Oplossen met 

o SC  NVT 
o IM  NVT 
o IV bolus NVT 
o IV perfusie NVT 

 
Verder verdunnen met 

o SC  NVT 
o IM  onverdund 
o IV bolus NVT 
o IV perfusie  glucose 5% OF NaCl 0,9% 
o Instillatie onverdund 
o Aerosol niet noodzakelijk, evt. verdunnen tot een volume van 10 ml  

  met NaCl 0,9% 

Toedienen 
o SC  NVT 
o IM  diepe injectie 
o IV bolus NVT  
o IV perfusie toedieningstijd gaat van 60 minuten tot 16u 
o Instillatie rechtstreeks in oren of neus; via een kleine katheter/sonde in  

  de trachea 
o Aerosol max. 10ml (10%) of 5ml (20%) geven per 4uur 

 

Houdbaarheid/Bewaarcondities 
Product  Bewaren op kamertemperatuur, ter bescherming tegen licht,  

    24u stabiel na openen 

 Na oplossen met  NVT 
 Na verdunnen met geen gegevens 

 



CNK: 0711-143 
ATC: R05CB01 

Verenigbare infusen  

 
Onverenigbare infusen  
 
Bijzonderheden  De kleur kan variëren van kleurloos tot licht roze – paars, maar  

    deze kleurverandering heeft geen effect op de kwaliteit. 

 
Aangezien het product hyperosmollair is, steeds verdunnen  
alvorens intraveneus toe te dienen. Na contact met de firma  
kan de ladingsdosis ook over 15 minuten gegeven worden. 
 
pH = 6 – 7.5 
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DISCLAIMER 
Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. 
Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze 
aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche. 


