
 
Gerenvooieerde versie 

FEXOFENADINE HCl RATIOPHARM 120 MG 
filmomhulde tabletten 

 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS  Datum : 24 februari 2023 
1.3.1 : Bijsluiter  Bladzijde : 1 
 
 

 
rvg 35226 PIL 0223.11v.JKren 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
 

Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tabletten 
fexofenadinehydrochloride 

 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke 
informatie in voor u.  
- Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker 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 of apotheker.  
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 
 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg 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 FEXOFENADINE HCL RATIOPHARM 120 MG EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL 
GEBRUIKT? 

Fexofenadine HCl ratiopharm bevat fexofenadine hydrochloride, dat behoort tot de geneesmiddelengroep met 
de naam antihistaminica. 
 
Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg is bestemd voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar en 
verlicht symptomen zoals van hooikoorts (seizoensgebonden allergische rhinitis), zoals niezen, jeuk, 
loopneus of verstopte neus en jeukende, rode en tranende ogen. 
 

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 de werkzame stof in dit middel of voor één van de andere stoffen in dit middel. 

Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
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Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt: 
- als u problemen met uw lever of nieren heeft 
- als u een probleem met uw hart heeft of heeft gehad, omdat dit type geneesmiddel een snelle of 

onregelmatige hartslag kan veroorzaken 
- als u op leeftijd bent. 
 
Als één van het bovenstaande op u van toepassing is of als u niet zeker bent, raadpleeg dan uw arts of  
apotheker voordat u dit middel inneemt. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?  
Gebruikt u naast Fexofenadine HCl ratiopharm nog andere geneesmiddel of heeft u dat kort geleden  
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?  
Vertel dat dan u arts of apotheker.  
 
Vertel het uw arts als u apalutamide (een medicijn om prostaatkanker te behandelen) gebruikt, 
omdat de werking van fexofenadine daardoor kan verminderen. 
 
Geneesmiddelen tegen maagklachten die aluminium of magnesium bevatten, kunnen invloed hebben op 
de werking van Fexofenadine HCl. Zij verminderen de hoeveelheid fexofenadine die in het lichaam wordt 
opgenomen. Het wordt daarom aangeraden dat u ongeveer 2 uur wacht tussen het innemen van 
Fexofenadine HCl en uw geneesmiddel tegen maagklachten.  

Als u fexofenadine inneemt samen met erythromycine (antibiotica) of ketoconazol (antischimmelmiddel) of 
met een enkele dosis van de combinatie lopinavir en ritonavir (anti HIV/AIDS middel), kan de 
fexofenadinespiegel in uw plasma stijgen. Het zou kunnen dat de bijwerkingen toenemen. 

Zwangerschap en borstvoeding 
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 middel gebruikt.  

Neem Fexofenadine HCl ratiopharm niet in wanneer u zwanger bent, tenzij uw arts dit heeft aanbevolen. 

Fexofenadine HCl wordt niet aanbevolen voor vrouwen die borstvoeding geven. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Het is niet waarschijnlijk dat Fexofenadine HCl invloed heeft op uw rijvaardigheid of op het vermogen 
om machines te bedienen. U moet echter controleren of de tabletten u niet slaperig of duizelig maken, 
voordat u gaat rijden of machines gebruiken. 
 
Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg 
filmomhulde tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvij’ is. 
 



 
Gerenvooieerde versie 

FEXOFENADINE HCl RATIOPHARM 120 MG 
filmomhulde tabletten 

 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS  Datum : 24 februari 2023 
1.3.1 : Bijsluiter  Bladzijde : 3 
 
 

 
rvg 35226 PIL 0223.11v.JKren 

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste 
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tabletten: ter verlichting van hooikoortssymptomen 
(allergische rhinitis): 
De gebruikelijke dosering is eenmaal daags één tablet voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar. 
 
Neem de tabletten met water in voor een maaltijd. 
 
Heeft u teveel van dit middel gebruikt?  
Als u te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of met de 
dichtstbijzijnde eerste hulp post. De symptomen van een overdosis in volwassenen zijn duizeligheid, 
slaperigheid, vermoeidheid en een droge mond. 

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis op de aanbevolen 
tijd zoals voorschreven door uw arts. 
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Neem contact op met uw arts als u wilt stoppen dit middel te gebruiken voordat u de behandeling heeft 
afgemaakt.  
Als u stopt zal het effect van Fexofenadine HCl afnemen en kunnen de symptomen van hooikoorts 
terugkomen. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. 
 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken.  
 
Neem onmiddellijk contact op met uw arts en stop met het innemen van Fexofenadine HCl 
ratiopharm als u last krijgt van: 
- een opgezwollen gezicht, lippen, tong of keel en van moeilijkheden met ademen. Dit kunnen 

tekenen zijn van een ernstige allergische reactie. 

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers): 
- hoofdpijn 
- sufheid 
- misselijkheid 
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- duizeligheid  

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers): 
- vermoeidheid/slaperigheid 
 
Aanvullende bijwerkingen (frequentie niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 
die kunnen voorkomen zijn: 
- moeite met slapen (insomnia) 
- slaapstoornissen 
- nachtmerries 
- nervositeit 
- snelle of onregelmatige hartslag 
- diarree 
- huiduitslag en jeuk 
- netelroos 
- ernstige reacties welke zwelling van het gezicht, lippen, tong of keel, blozen, strak gevoel op de borst en 

moeite met ademhalen kunnen veroorzaken  
- wazig zien 
 
Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. 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. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking 
na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 
houdbaarheidsdatum. 
 
Voor dit geneesmiddel zijn geen speciale bewaarcondities. 
 
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 
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Welke stoffen zitten er in dit middel? 
- De werkzame stof in dit middel is fexofenadinehydrochloride. 
- Elke Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tablet bevat 120 mg fexofenadinehydrochloride, 

overeenkomend met 112 mg fexofenadine. 
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn: 

- tabletkern: microkristallijne cellulose, croscarmellosenatrium, gepregelatineerd maïszetmeel, povidon, 
magnesiumstearaat.  
- coating: hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 400, macrogol 4000, ijzeroxide geel 
(E172) en ijzeroxide rood (E172). 

Hoe ziet Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg er uit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tabletten zijn perzikkleurige, langwerpige aan 2 zijden 
bolle filmomhulde tablet, vlak aan beide zijden. 
 
Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg filmomhulde tabletten zijn verpakt in verpakkingen met 2, 7, 10, 15, 
20, 30, 50, 100 of 200 tabletten. 
 
Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht. 

In het register ingeschreven onder 
RVG 35226  
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Registratiehouder:  
Ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Str.3 
89079 Ulm 
Duitsland 

Fabrikant: 
Chanelle Medical Unlimited Company 
Loughrea 
Co. Galway 
Ierland 
 
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 
19 Pelplińska Street 
83-200 Starogard Gdański 
Polen 

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: 
Denemarken:  Clarifast 120 mg, filmovertrukne tabletter   
Ierland:   Fexofenadine hydrochloride 120 mg film-coated Tablets   
Nederland:  Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tabletten  
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Polen:   Telfaxo 120 mg    
Verenigd Koninkrijk: Fexofenadine hydrochloride 120 mg film-coated tablets 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2023. 
 
 
 
0223.11v.JK 


