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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN  
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
  
Fenistil dimetindeenwaterstofmaleaat 1 mg/ml, druppels voor oraal gebruik, oplossing 
  
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
  
1,0 mg dimetindeenwaterstofmaleaat komt overeen met 0,72 mg dimetindeen. 

 
Fenistil dimetindeenwaterstofmaleaat 1 mg/ml, druppels voor oraal gebruik: 1 ml bevat 1 mg 
dimetindeenwaterstofmaleaat. 

 
Hulpstoffen met bekend effect:  
 
Natrium: Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosering (40 druppels), 
dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is. 
 
Propyleenglycol: Dit middel bevat 200 mg propyleenglycol per dosering (40 druppels), 
overeenkomend met 100 mg/ml. 
 
Benzoëzuur: Dit middel bevat 2 mg benzoëzuur in elke dosering (40 druppels), 
overeenkomend met 1 mg/ml. 
 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
  
Druppels voor oraal gebruik, oplossing. 
Heldere, kleurloze tot licht bruingele oplossing. 
  
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 

 
Symptomatische behandeling van allergische aandoeningen welke berusten op vrijkomen 
van histamine, zoals: hooikoorts, niet-seizoengebonden allergische rhinitis, urticaria en 
andere dermatosen op allergie van het directe type berustend.  

 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering 
 
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 
De aanbevolen dagelijkse dosering is 3 tot 6 mg dimetindeenwaterstofmaleaat per dag 
verdeeld over 3 innames, d.w.z. 3x daags 20 – 40 druppels. 

 
Bij patiënten met een neiging tot slaperigheid is de aanbevolen dosering 40 druppels ’s 
avonds en 20 druppels ’s morgens. 
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Pediatrische patiënten: 
Kinderen vanaf 1 jaar tot 12 jaar: 
De aanbevolen dagelijkse dosering is 0,1 mg/kg lichaamsgewicht/dag, d.w.z. 2 druppels per 
kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 3 innames per dag (zie tabel).  
Voor kinderen die 30 kg of meer wegen is de dagelijkse dosering 3 x daags 20 druppels. 

 
20 druppels = 1 ml = 1 mg dimetindeenwaterstofmaleaat. 
 

Lichaamsgewicht (kg) Aantal druppels per dosering (3 
x per dag in te nemen) 

Maximum aantal druppels per 
dag 

9 6 18 
12 8 24 
15 10 30 
18 12 36 
21 14 42 
24 16 48 
27 18 54 
30 20 60 
33 20 60 
36 20 60 
39 20 60 
40 20 60 

 
Als het gewicht van het kind tussen twee waarden in de tabel ligt, moet dit naar beneden worden 
afgerond op de dichtstbijzijnde waarde in de tabel. Als een kind bijvoorbeeld 25 kg of 26 kg weegt, 
moet de waarde 24 kg worden geselecteerd. 
 
 
Wijze van toediening 

 
Fenistil dimetindeenwaterstofmaleaat druppelvloeistof mag niet worden blootgesteld aan 
hoge temperaturen. Voeg ze toe aan lauwe voeding onmiddellijk voorafgaand aan het 
voeden of geef de druppels onverdund op een theelepel. 

 
Oudere patiënten (ouder dan 65 jaar): 
De gebruikelijke dosering voor volwassenen kan aangewend worden. 
 
4.3 Contra-indicaties 
   

• Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde 
hulpstoffen. 

• Prostaathypertrofie met urineretentie. 
• Acuut glaucoom. 
• Kinderen jonger dan 1 jaar. 

  
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 
Voorzichtigheid is geboden bij gebruik door patiënten met epilepsie. 
 
Pediatrische patiënten: 
Bij jonge kinderen kunnen anti-histaminica prikkelbaarheid veroorzaken. 

 
Voorzichtigheid is geboden bij toediening van een antihistaminicum aan kinderen jonger dan 
1 jaar: het sedatieve effect zou aanleiding kunnen geven tot perioden met slaapapneu. Zie 
section 4.3. 
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Oudere patiënten (ouder dan 65 jaar): 
Voorzichtigheid is geboden bij ouderen, die meer kans hebben op bijwerkingen zoals agitatie 
en vermoeidheid.  
 
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interacties 
   
Het gelijktijdig gebruik van twee of meer geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel 
onderdrukken, kan resulteren in een verhoogde onderdukking van het centraal zenuwstelsel. 
Dit kan ongewenste effecten veroorzaken en zelfs levensbedreigende gevolgen hebben. 
 
Deze geneesmiddelen zijn: opioïde analgetica, anticonvulsiva, antidepressiva (tricyclische en 
mono-amine oxidase inhibitoren), antihistaminica, anti-emetica, antipsychotica, anxiolytica, 
hypnotica, scopolamine en alcohol. 
 
Tricyclische antidepressiva en anticholinergische geneesmiddelen (zoals bronchodilatoren, 
gastro-intestinale spasmolytica, mydriatica, urologische antimuscarinica) kunnen een additief 
antimuscarinisch effect hebben met antihistaminica, waardoor het risico op verergering van 
glaucoom of urineretentie verhoogd. 
 
Om onderdrukking van het centraal zenuwstelsel tot een minimum te beperken, moet 
voorzichtig worden omgesprongen met het gelijktijdige gebruik van procarbazine en 
antihistaminica. 

 
4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 
Zwangerschap 
Over het gebruik van dimetindene in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende 
gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn onvoldoende gegevens over 
effecten van dimetindeen in dierproeven om de schadelijkheid in dieren te beoordelen.  
Fenistil dimetindeenwaterstofmeleaat mag alleen worden gebruikt tijdens de zwangerschap 
als het strikt noodzakelijk is. 
 
Borstvoeding 
Het is niet bekend of dimetindeen bij de mens wordt uitgescheiden in moedermelk. 
Onderzoek bij dieren heeft aangetoond dat deze stof in zeer kleine hoeveelheden wordt 
uitgescheiden in de moedermelk. Om die reden wordt het gebruik van Fenistil 
dimetindeenwaterstofmaleaat tijdens de lactatie niet aanbevolen. 
 
Vruchtbaarheid 
Er werden geen effecten op de vruchtbaarheid waargenomen in dierstudies.  

 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 

 
Fenistil dimetindeenwaterstofmaleaat kan het reactievermogen verminderen, zodat 
voorzichtigheid is geboden bij het autorijden, het bedienen van machines, bij andere taken 
waarbij oplettendheid vereist is en bij spelende kinderen op straat. 

 
4.8 Bijwerkingen 

 
Samenvatting van het veiligheidsprofiel 
De bijwerkingen omvatten slaperigheid, vooral in het begin van de behandeling. In zeer 
zeldzame gevallen kunnen allergische reacties optreden. 
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Lijst van bijwerkingen 
De voorgestelde bijwerkingen zijn geïdentificeerd in klinische studies en post-marketing 
rapporten.De bijwerkingen zijn hieronder vermeld, per systeemorgaan klasse en frequentie. 
De frequenties zijn als volgt gedefinieerd: zeer vaak (> 1/10), vaak (> 1/100 tot < 1/10), soms 
(> 1/1 000 tot < 1/100), zelden (> 1/10 000 tot < 1/1 000) of zeer zelden (< 1/10 000). Niet 
bekend (kan niet geschat worden op basis van de beschikbare gegevens). Binnen iedere 
frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. 
 
Immuunsysteemaandoeningen: 
Zeer zelden: anafylactische reacties waar onder gezichtsoedeem, farynxoedeem, rash, 
spierspasmen en dyspneu. 
 
Psychische stoornissen: 
Zelden: prikkelbaarheid. 
 
Zenuwstelselaandoeningen (zie ook rubriek 4.4 en rubriek 4.5): 
Zeer vaak: vermoeidheid 
Vaak: somnolentie, zenuwachtigheid. 
Zelden: hoofdpijn, duizeligheid. 
 
Maagdarmstelselaandoeningen: 
Zelden: abdominaal ongemak, nausea, droge mond/droge keel. 
 
Huid- en onderhuidaandoeningen:Frequentie onbekend: pruritus, urticaria, erythema 
multiforme. 
 
Melding van vermoedelijke bijwerkingen 
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te 
melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het 
geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via Lareb (www.lareb.nl). 
 
4.9 Overdosering 

 
Symptomen 
In geval van overdosering kunnen, net als bij de andere klassieke antihistaminica de 
volgende symptomen optreden:  

- Onderdrukking van het centraal zenuwstelsel met slaperigheid tot gevolg 
(voornamelijk bij volwassenen), 

- Stimulatie van het centraal zenuwstelsel en antimuscarinische effecten (vooral bij 
kinderen en ouderen), waaronder excitatie, ataxie, hallucinaties, tremoren, 
convulsies, urineretentie en koorts. Verder kunnen hypotensie, coma en 
cardiorespiratoire collapsen ontstaan.  

 
Tot op heden zijn voor Fenistil dimetindeenwaterstofmaleaat geen overdoseringen met fatale 
afloop gerapporteerd. 
 
Behandeling 

In overleg met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) kan de mate van 
intoxicatie beoordeeld worden en of klinische observatie gewenst is. Eventueel kan – 
indien de patient nog geen symptomen heeft – de absorptie voorkomen worden door het 
geven van geactiveerde kool (absorbens). Er zijn echter weinig gegevens beschikbaar 
over de effectiviteit van geactiveerde kool bij de behandeling van overdosering van 
dimetindeen. 
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5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: antihistamine (histamine H1-receptor antagonist); ATC 
code: R06AB03. 
 
Werkingsmechanisme  
Dimetindeen, een fenindeenderivaat, is een sterk werkend antihistaminicum op het niveau 
van de H1-receptoren. In lage concentraties stimuleert dimetindeen histamine 
methyltransferase wat resulteert in een deactivatie van histamine. Dimetindeen heeft een 
sterke H1 receptor affiniteit en is een sterke mestcelstabilisator.  
Dimetindeen heeft geen werking op H2 receptoren. Het werkt wel als een antagonist tegen 
bradykinine, serotonine en acetylcholine. Het is een racemisch mengsel met R-(-)-
dimetindeen met een grotere H1-antihistamine werking.  
Fenistil dimetindeenwaterstofmaleaat geeft dientengevolge een vermindering van de bij 
acute overgevoeligheidsreacties optredende verhoogde permeabiliteit. 
 

 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Absorptie 
De systemische biologische beschikbaarheid van dimetindeen uit druppels is ongeveer 70%. 
De piekwaarde concentraties van dimetindeen worden bereikt na 2uur bij toediening van 
orale vloeistof.  
 
Distributie 
Bij concentraties tussen 0,09µg/ ml tot 2µg/ml, is ongeveer 90% van dimetindeen gebonden 
aan menselijk plasma. 
 
Metabolisme 
Metabolische reacties omvatten hydroxylatie en methoxylatie van de verbinding. 
 
Eliminatie 
Na het innemen van de druppelvloeistof bedraagt de eliminatiehalfwaardetijd van 
dimetindeen ongeveer 6 uur.  
Eliminatie van zowel het dimetindeen als de metabolieten geschiedt via de gal- en 
urinewegen 
 

 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 
Er zijn geen bijzonderheden. 

 
 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 

 
Dinatriumwaterstoffosfaat dodecahydraat, citroenzuur monohydraat, benzoëzuur (E210), 
dinatriumedetaat, natrium saccharine, propyleenglycol (E1520), gezuiverd water. 

 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
  
Niet van toepassing. 
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6.3 Houdbaarheid 

 
2 jaar. 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Bewaren in de 
oorspronkelijke verpakking.  
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
  
Doosje met een 20 en 50 ml bruin flesje uit type III glas met polyethylenen druppelteller. De 
fles bevat een witte, verzegelde polypropylenen schroefdop ofwel een witte, verzegelde,  
polypropylenen schroefdop, die moeilijk te openen is door kinderen.  

 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 
  
Geen bijzondere vereisten. 

 
 

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V. 
Van Asch van Wijckstraat 55G 
3811 LP Amersfoort 
Nederland 
 
 
8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
  
RVG 01528 
  

 
9. DATUM VAN EERSTE VERGUNNINGVERLENING / VERLENGING VAN DE 

VERGUNNING 
 
Eerste verlening van de vergunning: 20 mei 1990 
Hernieuwing van de vergunning: 20 mei 2015 
 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 4.2: 25 juli 2022 

 


	SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN
	Borstvoeding

