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1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET  
 
PSYLLIUM SANIAS CITROEN/SINAS 581 mg/g 
 
Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft gebruikt. Zo blijft u steeds op de 
hoogte van de eigenschappen en de juiste wijze van gebruik. Soms is er namelijk een reden om de 
informatie in deze bijsluiter te wijzigen. Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft, kunt u 
zich wenden tot uw arts of apotheker. 
 
Uiterlijk 
Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt: 
De sachets (zakjes) bevatten beige tot lichtbruin poeder. 
 
Samenstelling 
De werkzame stof is psylliumvezels. Bevat 581 mg psylliumvezels per gram poeder. 
Als hulpstoffen voor Psyllium Sanias Citroen zijn gebruikt: maltodextrine, citroenzuur, saccharoïde 
natrium, aspartaam (15,2 mg per dosis overeenkomend met 8,3 mg fenylalanine), beta-caroteen 
(E160a), apo-carotenal (E160e), citroensmaakstof, sinaasappelsmaakstof. 
Als hulpstoffen voor Psyllium Sanias Sinas zijn gebruikt: maltodextrine, citroenzuur, saccharoïde 
natrium, aspartaam (15,2 mg per dosis overeenkomend met 8,3 mg fenylalanine), beta-caroteen 
(E160a), apo-carotenal (E160e), sinaasappelsmaakstof, sinaasappelolie. 
 
Verpakkingsvorm 
Het poeder voor oraal gebruik is verkrijgbaar in sachets van 5,85 g (100 sachets in een doos). 
 
Hoe werkt Psyllium Sanias Citroen/Sinas 
Psyllium bevat psylliumvezels. Dit zijn natuurlijke vezels. Psyllium vermengt zich met de darminhoud 
en heeft het vermogen om water op te nemen. Op deze wijze wordt de stoelgang bevorderd.  
 
Inschrijving 
De registratiehouder van dit geneesmiddel is  
Aurobindo Pharma B.V. 
Baarnsche Dijk 1 
3741 LN Baarn 
Nederland 
 
 
Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder: 
RVG 23763 Psyllium Sanias Citroen 581 mg/g, poeder voor oraal gebruik 
RVG 23764 Psyllium Sanias Sinas 581 mg/g, poeder voor oraal gebruik 
 
Voor wie is Psyllium Sanias Citroen/Sinas bestemd 
Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met verstopping. 
 
Wanneer mag u Psyllium Sanias Citroen/Sinas niet gebruiken 
U mag dit geneesmiddel niet gebruiken bij plotseling optredende buikpijn, bij een vernauwing van de 
darm of bij bekneld zittende ontlasting. Ook mag dit geneesmiddel niet gebruikt worden bij kinderen 
en zwangere vrouwen met fenylketonurie (bepaalde stofwisselingsstoornis). 
 
Psyllium Sanias Citroen/Sinas bij zwangerschap en borstvoeding 
Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of het kind, overeenkomstig 
het voorschrift worden gebruikt bij zwangerschap of het geven van borstvoeding. 
 
Beïnvloedt Psyllium Sanias Citroen/Sinas de rijvaardigheid en het reactievermogen? 
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Hierop heeft Psyllium geen invloed. 
 
Gelijktijdig gebruik met andere medicijnen 
Sommige medicijnen kunnen namelijk elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om 
andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden. 
 
Middelen waarvan bekend is dat Psyllium de werking kan beïnvloeden, zijn: hartglycosiden, 
salicylaten (bepaalde pijnstillers), coumarinederivaten (antistollingsmiddelen) en nitrofurantoine 
(middel tegen urineweginfecties). Aangeraden wordt om minimaal 2 uur tussen het innemen van 
Psyllium en deze geneesmiddelen aan te houden. 
 
Waarschuwingen en voorzorgen 
Als de klachten langer aanhouden dan 14 dagen moet u een arts raadplegen. 
Tijdens het gebruik van Psyllium dient u tenminste 1 liter vocht extra per dag in te nemen, aangezien 
er anders een verstopping in de darm kan ontstaan. 
Bij het inademen of innemen van het poeder kan zich bij personen, die gevoelig zijn voor de vezels, 
een overgevoeligheidsreactie (zoals ontsteking van het neusslijmvlies of een astma-aanval) 
voordoen.  
Aspartaam wordt onder andere omgezet in fenylalanine. Bij bepaalde patiënten met fenylketonurie 
moet de hoeveelheid fenylalanine die door aspartaam wordt geleverd, worden doorberekend in het 
voedingsvoorschrift. Eén dosering bevat 15,2 mg aspartaam (komt overeen met 8,3 mg fenylalanine). 
 
Psyllium Sanias bevatten natrium 
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23mg) per sachet dat wil zeggen dat het in 
wezen ‘natriumvrij is.’ 
 
Aanwijzingen voor het gebruik 
De benodigde hoeveelheid bij voorkeur vermengen met voedsel bv. vla of yoghurt gevolgd door een 
glas water of een andere vloeistof. Het poeder kan ook worden gemengd met een vloeistof. Dit 
mengsel moet dan meteen opgedronken worden. 
  
Dosering  
Volwassenen en kinderen boven 12 jaar: 
Eén tot drie keer per dag 1 sachet. 
Kinderen van 6-12 jaar: 
Twee keer per dag 1 sachet. 
Kinderen van 2-6 jaar: 
Op voorschrift van de arts. 
 
Verschijnselen en behandeling van overdosering 
Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. 
 
Wat te doen als u vergeten bent een dosis in te nemen 
Als u vergeten bent een dosis in te nemen, kunt u dit zo snel mogelijk alsnog doen. Wanneer de tijd 
tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, hoeft u niets te doen. U kunt dan 
beter 1 dosering overslaan. 
  
Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van Psyllium Sanias Citroen/Sinas 
In sommige gevallen kan zich bij gebruik een onaangenaam vol gevoel in de bovenbuik voordoen. 
Een enkele keer kunnen allergische reacties optreden zoals huiduitslag, neusverkoudheid en 
oogontsteking. 
Wanneer bij u een bijwerking optreedt, die niet vermeld wordt in de bijsluiter of als u een bijwerking 
als ernstig ervaart, moet u uw arts of apotheker waarschuwen. 
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Hoe moet Psyllium Sanias Citroen/Sinas bewaard worden 
Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen. 
Bewaar Psyllium Sanias Citroen/Sinas in de originele verpakking op een droge plaats (douche en 
keuken zijn dus ongeschikt)  beneden 25°C. 
 
 
Hoe lang kan Psyllium Sanias Citroen/Sinas bewaard worden 
Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer het poeder gebruikt kan worden (maand en jaar). 
Op de sachets staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na). 
U kunt eventueel niet gebruikte psyllium bij uw apotheek inleveren ter vernietiging. 
 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2022. 
 


