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Text for the package leaflet 
 
Last text revision: 10.2016 

 

 

 

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker  

 

Phytohustil® Hoestsiroop 

 

Pictogram 

 

Heemstwortelextract 

 

Lees zorgvuldig de gehele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat 

belangrijke informatie in voor u. 

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

drogist u dat heeft verteld. 

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

• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of drogist. 

• Wanneer u bijwerkingen vaststelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of drogist. Dit geldt 

ook voor bijwerkingen die niet in de bijsluiter worden genoemd. 

• Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt deze zelfs erger, neem dan contact op met uw 

arts. 

 

Inhoud van deze bijsluiter 

1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen? 

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

3. Hoe neemt u dit middel in? 

4. Mogelijke bijwerkingen. 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie. 

 

1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen? 

Traditioneel kruidengeneesmiddel voor gebruik als verzachtend middel voor de symptomatische 

behandeling van een geïrriteerde mond of keel en daarmee samenhangende droge hoest. De toepassing 

is uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring en niet op klinisch bewijs.  

Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt deze zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 

 

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

Phytohustil® Hoestsiroop niet innemen, 

• wanneer u allergisch bent voor heemstwortel, methyl-4-hydroxybenzoaat, propyl-4-

hydroxybenzoaat of een van de stoffen genoemd onder punt 6. 

• bij een zeldzame erfelijke fructoseonverdraaglijkheid, een verstoorde opname van 

glucosegalactose of een gebrek aan sacharase-isomaltase. 
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Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 

In geval van ademnood of koorts dient zonder uitstel een arts te worden geraadpleegd. 

 

Gebruik bij kinderen 

Bij kinderen jonger dan 3 jaar met een geïrriteerde mond of keel en daarmee samengaande droge hoest 

wordt geadviseerd om een arts te raadplegen. 

 

Neemt u nog andere geneesmiddelen in? 

De opname van andere geneesmiddelen die gelijktijdig worden ingenomen kan worden vertraagd. Uit 

voorzorg wordt u geadviseerd om Phytohustil® Hoestsiroop minimaal 0, 5 uur voor of na andere 

geneesmiddelen in te nemen.  

 

Waarop moet u letten met alcohol? 

Dit product bevat een kleine hoeveelheid ethanol (alcohol). Om stapeling van alcohol in het lichaam te 

voorkomen dient de minimale tijd tussen twee doseringen 4 uur te zijn. Voor kinderen onder de 6 jaar 

wordt geadviseerd om Phytohustil® Hoestsiroop niet langer dan 1 week te gebruiken. Gelijktijdig gebruik 

van andere producten die ethanol bevatten dient vermeden te worden. 

 Ethanol per dosis 

volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar: 86,8 mg 

kinderen van 6 tot 12 jaar: 43,4 mg 

kinderen van 3 tot 6 jaar: 34,7 mg 

 

Zwangerschap en borstvoeding 

Er zijn geen gegevens bekend over gebruik bij zwangerschap en borstvoeding. Gebruik van Phytohustil® 

Hoestsiroop wordt dan ook afgeraden tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding. 

 

Rijvaardigheid en gebruik van machines 

Het is niet waarschijnlijk dat Phytohustil® Hoestsiroop bij de aangegeven dosering een effect heeft op de 

rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. 

 

Phytohustil® Hoestsiroop bevat sucrose (suiker). 

Dit product bevat 8,5 g sucrose per volwassen dosis (ca. 0,8 BE), voorzichtigheid is geboden bij diabetes 

mellitus. 

 

3. Hoe moet Phytohustil® Hoestsiroop worden ingenomen? 

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

drogist u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker 

of drogist.  

De aanbevolen dosering is: 

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 10 ml, 3 tot 6 keer per dag. 

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 5ml, maximaal 5 keer per dag. 

Kinderen van 3 tot 6 jaar: 4ml, maximaal 4 keer per dag. 

 

Gebruik de bijgevoegde maatbeker met afvulstreepjes voor het toedienen van de juiste dosis. 

Houd de stroop even in de mond en slik daarna pas door.  
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Heeft u teveel van dit middel ingenomen? 

Zet u de behandeling voort zoals beschreven in de doseringsaanwijzing of door uw arts voorgeschreven. 

 

Bent u vergeten dit middel in te nemen? 

Neem dan geen dubbele dosis in, maar zet de behandeling voort zoals beschreven in de 

doseringsaanwijzing of door uw arts voorgeschreven. 

 

4. Mogelijke bijwerkingen 

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

maken. 

Methyl-4-hydroxybenzoaat en propyl-4-hydroxybenzoaat kunnen overgevoeligheidsreacties, ook latere 

reacties, veroorzaken. 

Verder kunnen diarree, buikpijn, misselijkheid en overgevoeligheidsreacties zoals jeuk en huiduitslag 

optreden. Deze bijwerkingen komen zeer zelden voor, bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers. 

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of drogist. Dit geldt ook voor 

mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via 

het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden kunt u ons 

helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit middel.  

 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 

Bewaren in originele verpakking, beneden 25 °C. 

Phytohustil® Hoestsiroop is na het openen van de fles 3 maanden houdbaar. 

Gebruik Phytohustil® Hoestsiroop niet meer na de uiterste gebruiksdatum die is te vinden op het etiket en 

het doosje. 

 

6. Inhoud van de verpakking en verdere informatie 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 

De werkzame stoffen in dit middel zijn: 

100 g (equivalent van 76,44 ml) stroop bevat 35,61 g heemstwortelextract (1 : 19,5-23,5). 

Extractiemiddel: gezuiverd water 

 

De hulpstoffen in dit middel zijn: 

ethanol, methyl-4-hydroxybenzoaat, propyl-4-hydroxybenzoaat, sucrose (suiker). 

 

Hoe ziet Phytohustil® Hoestsiroop eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 

Amberkleurige glazen fles met uitloop en schroefdop. 

Inhoud 150 ml stroop om in te nemen 

 

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

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 

Bayer B.V. 

Siriusdreef 36 

2132 WT Hoofddorp 

 

Fabrikant: 

STEIGERWALD 

Arzneimittelwerk GmbH 

Havelstrasse 5 

http://www.lareb.nl/
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64295 Darmstadt 

Duitsland 

 

Voor inlichtingen: 

Consumer Health Division, Siriusdreef 36, 2132 WT Hoofddorp 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2022 

Oktober 2016 

 

RVG 110961 

 

Andere informatiebronnen 

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-

meb.nl). 

http://www.cbg-meb.nl/
http://www.cbg-meb.nl/

