
NOSCAFLEX EXPECTORANS 

 

GROEP: 

 

Noscaflex Expectorans bevat als actieve bestanddelen noscapine hydrochloride en guaifenesinum. 

Noscapine is een niet-narcotisch antitussivum met een centraal aangrijpingspunt. 

In normale therapeutische doses, wordt het ademhalingscentrum niet onderdrukt. 

Guaifenesinum zou expectorerende eigenschappen bezitten. Het vermindert de viscositeit van het 

sputum, doordat het de secreties der luchtwegen doet toenemen. De verhoogde mucusproductie oefent 

een verzachtende werking uit. 

 

AANGEWEZEN BIJ: 

 

Symptomatische behandeling van hoest. 

 

OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ HET GEBRUIK MOET WORDEN VERMEDEN: 

 

Ademhalingsinsufficiëntie, astmatisch hoesten, gekende overgevoeligheid aan noscapine. 

Kinderen onder de 6 jaar. 

 

BIJZONDERE VOORZORGEN: 

 

Alvorens de siroop toe te dienen moet men er zich van vergewissen wat de oorzaak is van de hoest en 

of een aangepaste behandeling niet nodig is, vraag inlichtingen aan uw arts of apotheker. 

De siroop bevat 2,1 gram suiker per koffielepel (5 ml). 

 

WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN EN VOEDING: 

 

Niet samen gebruiken met alcohol of andere sederende middelen. 

 

HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL: 

 

Dosering is afhankelijk van de ernst en de aard van de aandoening. Onderstaande dosering is dan ook 

als een gemiddelde dosering te beschouwen.  

Een maatje is toegevoegd om de juiste hoeveelheid te kunnen toedienen. 

Volwassenen: 1 soeplepel (15 ml) 3 tot 4 maal per dag. 

Maximaal 4 soeplepels per dag. 

Kinderen tussen 6 en 12 jaar: 2 tot 4 koffielepels (1 koffielepel = 5 ml) 3 maal per dag. 

De behandeling moet zo kort mogelijk gehouden worden. 

De behandeling enkel gedurende de symptomatische fase voortzetten nl. enkele dagen en bij uitblijven 

van verbetering de situatie herevalueren. 

 

VORMEN EN TOEDIENINGSWIJZE: 

 

Fles met 200 ml siroop voor oraal gebruik. 

 

MAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN TE GROTE HOEVEELHEDEN: 

 

Indien mogelijk, de maag ledigen. 

In geval van ademhalingsdepressie dient de ademhaling te worden ondersteund. 

Bij bevestiging van intoxicatie zal men steeds hospitaliseren. 

 

ONGEWENSTE EFFECTEN: 

 

Zeer zelden worden slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, huiduitslag en braakneigingen vastgesteld. 



 

BEWARING: 

 

Op kamertemperatuur (15°C - 25°C). 

 

HOUDBAARHEID: 

 

Dit product heeft een beperkte houdbaarheid. De vervaldatum is op de verpakking aangegeven: EXP 

betekent expiry en wordt gevolgd door 6 cijfers: de twee eerste cijfers geven de eerste dag van de 

maand aan en de vier laatste cijfers het jaar. 

 

FORMULA: 

 

Noscapin. hydrochlorid. 5 mg - Guaifenesin. 33,3 mg - Acid. citric. - Methylis paraben. - Saccharin. 

sod. - Coccin. nov. - Sacchar. ust. - Prun. serot. essent. synth. (der nr. 42/562) - Aqua purificata - 

Sirupus simplex q.s. pro cochl. cafeti (5 ml) (Noscapin. hydrochlorid. 15 mg - Guaifenesin. 100 mg 

pro 15 ml). 
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