
Bijsluiter: informatie voor de patiënt  

 

Gastilox®, kauwtabletten 

Gastilox® 90/60 mg/ml Forte, suspensie 

 

Algeldraat en magnesiumhydroxide 

 

 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 

informatie in voor u.  

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker 

of verpleegkundige u dat heeft verteld. 

• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 

• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker. 

• Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet 

in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 

• Wordt uw klacht niet minder, of word hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 

 

Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat is Gastilox en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

 

1. Wat is Gastilox en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

 

Gastilox kauwtabletten en Gastilox 90/60 mg/ml Forte suspensie zijn zuurbindende middelen 

(antacida). 

Door de zuurbindende eigenschappen worden Gastilox kauwtabletten en Gastilox 90/60 mg/ml Forte 

suspensie toegepast voor de behandeling van aandoeningen, welke berusten op een teveel aan zuur in 

maag en slokdarm. 

 

Wordt uw klacht niet minder, of word hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 

 

 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 

− U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in 

rubriek 6. 

− Als de werking van de nieren ernstig is verstoord (nierfunctiestoornissen). 

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel 

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt. 

 

− Als u nierstenen heeft, is voorzichtigheid geboden bij het langdurig gebruik van zuurbindende 

stoffen (antacida) zoals Gastilox. 

− De behandeling met een antacidum zoals Gastilox kan de verschijnselen (symptomen) van 

maagkanker maskeren en de herkenning hiervan door de arts kan vertragen. 

 

De aangegeven dosering niet overschrijden.  

Niet langdurig gebruiken. 

Raadpleeg uw arts indien de klachten aanhouden of terugkeren. 



 

Kinderen 

Bij kleine kinderen kan het gebruik van magnesiumhydroxide hypermagnesiëmie veroorzaken, vooral 

wanneer dit samengaat met nierinsufficiëntie of dehydratatie. 

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 

Gebruikt u naast Gastilox nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de 

mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw 

arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. 

 

Het gelijktijdig innemen van Gastilox met andere geneesmiddelen zoals een bepaalde groep middelen 

tegen infecties (tetracyclines), middelen die de pompwerking van het hart bevorderen (hartglycosiden), 

atropine, cimetidine, bisacodyl, chloorpromazine, isoniazide en ijzerpreparaten wordt afgeraden omdat 

de opname in het maagdarmkanaal van deze geneesmiddelen daardoor wordt gestoord.  

 

De bovengenoemde geneesmiddelen moeten tenminste een half uur vóór Gastilox worden ingenomen. 

 

Sommige geneesmiddelen kunnen worden beïnvloed door magensiumhydroxide of kunnenn invloed 

hebben op hoe goed magnesiumhydroxide werkt. Gebruikt u al salicylaten? Vertel dat dan uw arts of 

apotheker. 

 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 

contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

 

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift in de 

zwangerschap worden gebruikt. Het wordt in de moedermelk uitgescheiden. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Gastilox heeft waarschijnlijk geen effect op het besturen van voertuigen of het bedienen van machines. 

 

Gastilox kauwtabletten bevatten sorbitol. 

Dit middel bevat 125 mg sorbitol per kauwtablet. 

 

Gastilox kauwtabletten bevatten sucrose. 

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw 

arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 

 

Gastilox kauwtabletten en Gastilox 90/60 mg/ml Forte suspensie bevatten sorbitol. 

Sorbitol is een bron van fructose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u (of uw kind) bepaalde suikers 

niet verdraagt of als bij u erfelijke fructose-intolerantie is vastgesteld (een zeldzame erfelijke 

aandoening waarbij een persoon fructose niet kan afbreken), neem dan contact op met uw arts voordat 

u (of uw kind) dit middel toegediend krijgt. 

 

Gastilox 90/60 mg/ml Forte suspensie bevat methylparahydroxybenzoaat en 

propylparahydroxybenzoaat. 

Methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat kunnen allergische reacties veroorzaken. 

 

Gastilox 90/60 mg/ml bevat natrium 

Gastilox 90/60 ml bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per 10 ml suspensie, dat wil zeggen dat 

het in wezen `natrium´-vrij is. 

 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker 

of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met 

uw arts, apotheker of verpleegkundige. 



 

Gastilox kauwtabletten: 

 

De aanbevolen dosering is 4 tabletten per dag (24 uur). Een uur na elke maaltijd en vlak voor het 

slapen gaan een tablet innemen. De tabletten goed kauwen. 

 

Bij ernstige klachten kan de gebruikelijke dosering worden verdubbeld (4 maal 2 tabletten per dag). 

 

Indien Gastilox kauwtabletten onvoldoende verlichting geven, wordt Gastilox 90/60 mg/ml Forte 

suspensie aanbevolen. 

 

Gastilox 90/60 mg/ml Forte, suspensie: 

 

De aanbevolen dosering is 4 maal per dag 10 tot 20 ml suspensie. Een uur na elke maaltijd en vlak 

voor het slapen gaan innemen. 

 

De suspensie in fles goed schudden vóór gebruik. 

 

De suspensie in zakjes goed kneden vóór gebruik en de inhoud van het zakje onverdund op een lepel 

of direct in de mond innemen. 

 

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 

Wanneer u meer Gastilox heeft gebruikt dan u zou mogen, neem dan contact op met uw arts, 

apotheker of verpleegkundige. 

 

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, 

apotheker of verpleegkundige. 

 

 

4. Mogelijke bijwerkingen 

 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 

daarmee te maken. 

 

Door de aanwezigheid van aluminium in Gastilox kauwtabletten en Gastilox 90/60 mg/ml Forte 

suspensie kan de opname van fosfaat in het maagdarmkanaal verminderen, zodat na langdurige 

toediening van hoge doses in zeldzame gevallen verschijnselen van een tekort aan fosfaat in het 

lichaam kunnen ontstaan. 

 

Zeer zelden: Hypermagnesiëmie. Dit werd waargenomen na langdurige toediening aan patiënten met 

nierinsufficiëntie. 

 

Niet bekend: buikpijn 

 

Het melden van bijwerkingen 

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit 

geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook 

rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door 

bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit 

geneesmiddel. 

 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 



 

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.  

Suspensie in fles: de fles zorgvuldig gesloten houden. 

 

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, 

de blisterverpakking, de fles of het zakje na ‘Niet te gebruiken na’ of ‘EXP’. Daar staat een maand en 

een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 

 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 

apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 

verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

 

 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 

 

− De werkzame stoffen in dit middel zijn:  

Gastilox kauwtablet: 200 mg aluminiumoxide (als algeldraat) en 400 mg magnesiumhydroxide per 

kauwtablet. 

 

Gastilox 90/60 mg/ml Forte, suspensie (fles): 450 mg aluminiumoxide (als algeldraat) en 300 mg 

magnesiumhydroxide per maatlepel (5 ml). 

 

Gastilox 90/60 mg/ml Forte, suspensie (zakje): 900 mg aluminiumoxide (als algeldraat) en 600 mg 

magnesiumhydroxide per zakje (10 ml). 

 

− Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: 

 

Gastilox kauwtabletten: saccharose (welke 3% zetmeel bevat), sorbitol (E420), mannitol (E421), 

magnesiumstearaat (E470b), pepermunt smaakstof, sucrose. 

 

Gastilox 90/60 mg/ml Forte suspensie: Methylparahydroxybenzoaat (E218), 

propylparahydroxybenzoaat (E216), citroenzuur (E330), natriumsaccharine (E954), sorbitol 

(E420), waterstofperoxide, pepermuntolie, methylcellulose (E461), simethicon, gezuiverd water. 

 

Hoe ziet Gastilox eruit en hoeveel zit er in een verpakking 

 

Gastilox kauwtabletten zijn ronde, platte, witte kauwtabletten. 

Ze zijn beschikbaar in een doos met 20, 40, 50 of 100 tabletten in PVC/Alu blisterverpakkingen van 

10 tabletten. 

 

Gastilox 90/60 mg/ml Forte suspensie is een witte suspensie met de geur van pepermunt. 

De suspensie is beschikbaar in een fles (HDPE of glas) van 240 ml of 355 ml, of in een doos met 40 

zakjes (papier/alu/PE) van 10 ml. 

 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen  

Novum Pharma B.V. 

Keyserswey 20 

NL-2201 CW Noordwijk 

 

Fabrikant  



 

Gastilox kauwtabletten 

Sanico NV 

Industriezone 4 

Veedijk 59 

B-2300 Turnhout 

 

Gastilox suspensie 

Pharmatis Est-1 – B.P.20 

F-60190 Estrée-Saint-Denis 

In het register ingeschreven onder: 

Gastilox, kauwtabletten:  RVG 09613 

Gastilox 90/60 mg/ml Forte, suspensie: RVG 09616 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2023 


