
Упатство во пакувањето: 
Информации за корисникот

_____________________

Пред употреба на лекот, внимателно прочитатејте го 
упатството, бидејќи содржи важни информации за Вас.

Овој лек се издава без рецепт. И покрај тоа, сирупот 
Мукоплант тегавец, против кашлица треба да го употребувате 
внимателно за да Ви биде што повеќе од корист.

·  Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го 
прочитате повторно.

·  Советувајте се со Вашиот фармацевт ако Ви се 
потребни дополнителни информации.

·  Ако симптомите на Вашата болест не се 
подобрат или пак се влошат во текот на 7 дена од 
употребата на лекот, треба да појдете на лекар.

·  Ако приметите било какви несакани дејства, 
вклучително и несакани дејства кои не се 
споменати во ова упатство, Ве молиме да го 
информирате Вашиот лекар или фармацевт. 
Погледнете ја точка 4. 

Упатството содржи

1.  Што претставува сирупот Мукоплант тегавец 
и за што се употребува?

2.  Што мора да знаете пред да го употребите 
сирупот Мукоплант тегавец? 

3.  Како да го употребувате сирупот Мукоплант 
тегавец?

4. Можни несакани дејства.

5.  Чување и рок на употреба на сирупот Мукоплант 
тегавец.

Dr. Theiss Mucoplant Spitzwegerich 
Hustensaft/

Мукоплант тегавец, сируп
против кашлица

за употреба кај деца и возрасни

aктивна супстанција:
течен екстракт од лист од тегавец (Plantaginis 

lanceolatae folium extractum fluidum (1:1) 5 g / 100 g

Носител на одобрението за ставање на лекот 
во промет во РМ

Натусана Македонија, ул. Качанички пат бр. 174, 
МК-1010 Скопје, www.natusana.mk

Производител
Dr. Theiss Naturwaren GmbH,
Michelinstrasse 10, D-66424 Homburg, Германија
www.naturwaren-theiss.de

1.  ШТО ПРЕТСТАВУВА СИРУПОТ МУКОПЛАНТ ТЕГАВЕЦ И ЗА 
ШТО СЕ УПОТРЕБУВА?

Сирупот Мукоплант тегавец, против кашлица е 
традиционален хербален лек кој формира заштититен филм 
врз слузницата на устата и грлото и ја ублажува иритацијата 
и воспалението (демулсент). Се користи за симптоматски 
третман на иритации на устата или грлото придружени со 
сува кашлица.

Фармакотерапевтска група: препарати за кашлица и 
настинка, други препарати за настинка. 

*Активна супстанција е течен екстракт од лист од тегавец. 

Секој ml од сирупот содржи 64 mg течен екстракт од лист од 
тегавец (1:1). Средство за екстракција: етанол 20% (m/m). 

* Помошни супстанции се сируп од шеќерна репка, шеќер 
(сируп од инвертен шеќер), мед, калиум сорбат, етерично 
масло од питомо нане, вода, прочистена. 

Сирупот Мукоплант тегавец, против кашлица е темно кафеав, 
вискозен, ароматичен раствор со сладок вкус за перорална 
употреба.

Картонската кутија содржи темно стакленo шише, затворено 
со пластичен затворач на навртување, градуирана пластична 
одмерна чаша (2.5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml) и информации 
за корисникот. Шишето содржи 100 ml/250 ml сируп. 

Сите големини на пакувања може да не бидат пуштени 
во промет.

Сирупот Мукоплант тегавец, против кашлица во својот 
состав содржи повеќе биолошки активни соедененија кои 
се одговорни за неговите дејства.

Активната супстанција, течниот екстракт од лист од тегавец 
(1:1), ги содржи следниве групи на соединенија: иридоидни 
гликозиди, полисахариди (2% слузи), флавоноиди, 
фенилкарбоксилна киселина, фенилетаноиди, 6,55% танини 
и сапонини.

Благодарение на содржината на слузите кои ја обложуваат 
слузницата на устата и грлото, екстрактот од тегавец 
традиционално се употребува за ублажување (намалување 
и смирување) на дразбата за кашлање.

Останатите активни соединенија (иридоидни гликозиди, 
фенилетаноиди) поседуваат умерено антимикробно дејство, 
антиинфламаторно дејство, спазмолитично дејство (ги 
намалуваат грчевите на мазната мускулатура) и умерен 
ефект на имуниот систем. 

Сирупот Мукоплант тегавец, против кашлица 
е традиционален хербален лек и се употребува во случај на 
наведените индикации врз основа на неговата долгогодишна 
употреба.

2.  ШТО МОРА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД ДА ГО УПОТРЕБИТЕ СИРУПОТ 
МУКОПЛАНТ ТЕГАВЕЦ? 

Немојте да го употребувате сирупот Мукоплант 
тегавец, против кашлица
·  при преосетливост на активната супстанција или на некоја 

од помошните супстанции наведени во точка 1. 

Бидете особено внимателни со сирупот Мукоплант 
тегавец, против кашлица
Ако за време на употребата на овој лек се појават симптоми 
како недостаток на воздух, треска, гнојна плунка треба да го 
консултирате Вашиот лекар или фармацевт.

Ако симптомите на Вашата болест не се подобрат или пак 
се влошат во тек на 7 дена од употребата на лекот, треба 
да појдете на лекар.

·  пероралната употребата кај деца помали од 3 години не 
се препорачува поради состојби кои бараат медицинска 
препорака и поради недостапност на доволно податоци 
за употребата кај оваа возрасна група. Затоа, лекот може 
да се употребува само по внимателно разгледување на 
соодносот ризик/корист од употребата, од страна на лекар.

Употреба на сирупот Мукоплант тегавец, против 
кашлица со храна и со напиток
Сирупот Мукоплант тегавец, против кашлица може да се зема 
без оглед на оброците.

Бременост, доење и плодност
Побарајте совет од Вашиот лекар или фармацевт пред 
употреба на било каков лек.

Безбедноста за време на бременост и доење не е докажана. 
Во остсуство на доволно податоци, употребата во бременост 
и доење не се препорачува.

Затоа, лекот може да се употребува само по внимателно 
разгледување на соодносот ризик/корист од употребата, 
од страна на лекар.
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Влијание врз способноста на возење или 
ракување со машини
Не се спроведени студии за влијание 
на способноста за возење и ракување 
со машини.

Важни информации за некои помошни 
супстанции во составот на сирупот 
Мукоплант тегавец, против кашлица
Помошни супстанции со познато дејство:

Сирупот Мукоплант тегавец, против кашлица 
содржи шеќер (глукоза, фруктоза) и етанол 
(алкохол).

Сирупот Мукоплант тегавец, против кашлица 
содржи до 5,48 g мешавина од фруктоза и глукоза 
и до 4,35 g сахароза во една доза (15 ml). 
Ова треба да се земе во предвид кај паценти 
со дијабетес мелитус.

Ако Вашиот лекар Ви има кажано дека сте 
нетолерантни кон некои шеќери, контактирајте 
го пред да го употребите овој лек. 

Лекот содржи 1,6 V % етанол (алкохол), т.е. до 
190 mg во една доза (15 ml) или еквивалентно 
со 4,8 ml пиво или 2 ml вино во една доза (15 ml). 
Штетно е за луѓе кои се зависни од алкохол. 
Содржината на алкохолот треба да се земе во 
прдвид при бременост, доење, кај деца и кај групи 
со висок ризик како што се луѓе со заболен црн 
дроб или епилепсија. 

Употреба на други лекови
Ве молиме да го известите Вашиот лекар или 
фармацевт ако употребувате или ако неодамна 
сте употребувале други лекови, вклучувајќи 
и лекови што се земаат без рецепт.

Нема известувања дека сирупот Мукоплант тегавец, против 
кашлица има влијание на дејството на други лекови. 

3.  КАКО ДА ГО УПОТРЕБУВАТЕ СИРУПОТ МУКОПЛАНТ 
ТЕГАВЕЦ? 

При употреба придржувајте се до упатството, бидејќи 
во спротивно лекот нема правилно да делува. Ако не сте 
сигурни консултирајте го Вашиот лекар или фармацевт.

Препорачанa дозa 
Адолесценти (12-18 години), возрасни и стари лица
15 ml сируп (1 супена лажица) 3 до 4 пати на ден во еднакви 
интервали помеѓу дозите (вкупната дневна доза е 45-60 ml).

Педијатриска популација
Деца помеѓу 5-11 години
15 ml сируп (1 супена лажица) 2 до 3 пати на ден во еднакви 
интервали помеѓу дозите (вкупната дневна доза е 30-45 ml).

Деца помеѓу 3-4 години
10 ml сируп (2 чајни лажици) 2 до 3 пати на ден во еднакви 
интервали помеѓу дозите (вкупната дневна доза е 20-30 ml).

Не се препорачува употреба на сирупот кај деца помали од 
3 години (погледнете го делот “Бидете особено внимателни 
со...” во точка 2.).

Начин на употреба
За пиење. 

Времетраење на употребата
Ако симптомите и по 7 дена од употребата на лекот сеуште 
се присутни, мора де се консултира лекар или фармацевт. 

Ако ефектот на сирупот Мукоплант тегавец, против 
кашлица Ви се чини премногу силен или премногу слаб, 
Ве молиме да зборувате со Вашиот лекар или фармацевт.

Ако сте употребиле поголема доза од сирупот Мукоплант 
тегавец, против кашлица одколку што треба
Предозирање со препарати од тегавец не се познати.

Не земајте поголеми дози од препорачаните. При евентуално 
предозирање може да се појави некое од наведените 
несакани дејства (погледнете ја точка 4). 

Ако сте употребиле поголема доза отколку што треба, 
веднаш треба да побарате совет од Вашиот лекар или 
фармацевт. Тој ќе одлучи дали е потребен третман.

Ако сте заборавиле да употребите сируп Мукоплант 
тегавец, против кашлица
Ако сте заборавиле да го употребите лекот не употребувајте 
следниот пат поголема количина од препорачаната за да ја 
надоместите пропуштената доза. 

Ако имате дополнителни прашања за употребата на овој 
лек, обратете се кај Вашиот лекар или фармацевт.

4. МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА

Како и сите лекови и сирупот Мукоплант тегавец, против 
кашлица може да има несакани дејства, коишто не се 
појавуваат кај секого.

Невообичаени (може да се јават кај 1 од 100 испитаници)

Гастроинтестинални нарушувања:

·  дијареа (пролив).

Mногу ретки (може да се јават кај 1 од 10.000 испитаници)

Нарушувања на имуниот систем:

·  алергиски реакции на кожата.

Известување за сомнителни несакани дејсатва

Известувањето за сомнителни несакани дејства по 
авторизација на лекот е многу важно.

Овозможува континуиран мониторинг на соодносот 
ризик/корист од употребата на лекот. Здравствените 
работници имаат обврска да го известат националниот 
фармакоинформативен центар за секое сомнително 
несакано дејство.

Ако приметите било какви несакани дејства кои не се 
споменати во ова упатство, Ве молиме да го информирате 
Вашиот лекар или фармацевт.

5.  ЧУВАЊЕ И РОК НА УПОТРЕБА НА СИРУПОТ МУКОПЛАНТ 
ТЕГАВЕЦ

Лекот чувајте го на места недостапни за деца!

Да се чува на температура под 25˚ C.

Рок на употреба
Рок на употреба по отворањето на шишето: 1 месец.

Не го употребувајте лекот по датумот на истекот на рокот на 
употреба наведен на кутијата/шишето. Рокот на употреба се 
однесува на последниот ден од наведениот месец.

Лековите не треба да се исфрлаат во отпадна вода 
ниту во смет од домаќинство. Прашајте го Вашиот 
фармацевт како да ги отстраните лековите кои веќе не 
Ви се потребни. Овие мерки ќе помогнат да се заштити 
околината.

Начин на издавање на лекот
Лекот се издава во аптека без лекарски рецепт.

Датум на последна ревизија на упатство во пакувањето
Ноември 2015

Упатството во пакувањето е одобрено: 17.03.2016 година

Број и датум на одобрението (обновата) за ставање на 
лекот во промет 
12-319/2; 17.03.2016 година, за пакувањето од 100 ml
12-320/2; 17.03.2016 година, за пакувањето од 250 ml
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