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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Toplexil, stroop 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Toplexil, stroop bevat per ml: 
0,33 mg oxomemazine 
Hulpstoffen met bekend effect: 100 ml bevat 165,19 mg natrium (zie rubriek 4.4). 
 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Stroop 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
Bij hoest 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering 
 
De dagelijkse dosis dient in verdeelde giften (2 - 3 maal per dag) te worden ingenomen. 
 
Volwassenen: 
15 - 30 ml per dag 
 
Kinderen: 
2 - 4 jaar: 10 tot 20 ml per dag 
4 - 10 jaar: 15 tot 25 ml per dag 
 
Wijze van toediening 
Met behulp van een maatbeker. 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
- Overgevoeligheid voor fenothiazinederivaten. 
- Kinderen  onder 2 jaar (zie rubriek 4.4.). 
- Acute asthma aanvallen. 
- Comateuze patiënten. 
- Premature kinderen of neonaten. 
 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Toplexil dient met voorzichtigheid gebruikt te worden bij patiënten met cardiovasculaire of hepatische 
aandoeningen.  
 
Vanwege de anticholinerge eigenschappen dient Toplexil met voorzichtigheid te worden toegepast bij 
patiënten met nauwe kamerhoek glaucoom want door pupilverwijding kan de oogdruk toenemen en 
een aanval van acuut glaucoom veroorzaakt worden.  
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Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met prostaathypertrofie en pylorusstenose en patiënten met 
epilepsie (focale laesies van de cerebrale cortex). 
 
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar wegens risico´s op sedatie, ademhalingsdepressie en 
associatie met sudden infant death syndrome (SIDS) (zie rubriek 4.3). Voorzichtigheid en 
terughoudenheid zijn geboden bij gebruik bij kinderen onder 6 jaar gezien de hogere kans op 
neuropsychiatrische bijwerkingen. 
 
Voorzichtigheid is geboden bij kinderen met slaapapneu in de anamnese, bij het voorkomen van 
“sudden infant death” in het gezin, wanneer kinderen minder makkelijk dan normaal spontaan wakker 
worden en bij erg zieke of gedehydrateerde kinderen, of bij acute infecties. 
 
Van fenothiazines is bekend dat ze fotosensibilisatie kunnen veroorzaken. Daarom is het voor 
patiënten verstandig blootstelling aan direct zonlicht zo veel mogelijk te beperken.  
 
Toplexil bevat suiker (7,3 gram per 10 ml stroop) en is daarom niet geschikt voor patiënten met 
diabetes mellitus. 
 
Dit geneesmiddel bevat 16,519 mg natrium per 10 ml, overeenkomend met 0,83% van de 
door de WHO aanbevolen maximale dagelijkse inname van 2 g voor een volwassene. 
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Fenothiazinen versterken de centraal dempende werking van o.a. alcohol, opioïden, antihistaminica en 
benzodiazepinen. Alcoholgebruik moet daarom worden ontraden. Het gelijktijdige gebruik van stoffen 
met een anticholinerge werking versterkt het anticholinerge effect. De alpha1-adrenolytische werking 
kan een versterking geven van het bloeddrukverlagende effect van fenoxybenzamine, labetalol en 
andere alpha-blokkerende sympathicolytica, alsmede van methyldopa, reserpine en andere centraal 
werkende antihypertensiva. Daarentegen wordt het bloeddrukverlagende effect van guanethidine 
geblokkeerd.  
 
Er zijn geen specifieke farmacokinetische interactie studies uitgevoerd tussen oxomemazine en 
antacida of geneesmiddelen die leverenzymactiviteit induceren. Volgens  publicaties zijn 
farmacokinetische interacties waargenomen met fenothiazines, in het bijzonder chloorpromazine. 
Antacida vertragen de absorptie van chloorpromazine na oraal gebruik. Het is bekend dat 
fenothiazines zeer goed gemetaboliseerd worden door verscheidene routes (inclusief het CYP450-
systeem). Geneesmiddelen die verhoging van de leverenzymactiviteit induceren (barbituraten, 
fenytoïne, carbamazepine) kunnen het metabolisme van fenothiazines versnellen. 
 
4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 
Zwangerschap 
Over het gebruik van deze stof in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de 
mogelijke schadelijkheid te beoordelen.  
Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij dierproeven. 
 
Borstvoeding 
In de regel worden fenothiazinen in de moedermelk uitgescheiden. Op basis van de farmacologische 
effecten en onbekende werking op de ontwikkeling van het kind is het geven van borstvoeding af te 
raden. 
 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Het reactievermogen bij deelname aan het verkeer of het bedienen van gevaarlijke machines kan 
nadelig beïnvloed worden. 
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4.8 Bijwerkingen 
 
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:  
 
Bloed- en lymfestelsel aandoeningen 
Zeer zelden bloedbeeldafwijkingen zoals leucopenie, agranulocytose en hemolytische anemie. 
Thrombocytopenische purpura. 
 
Psychische stoornissen 
Anorexia, slapeloosheid1, nervositeit1, verwardheid1, hallucinaties1, gestoord concentratievermogen 
(vooral bij ouderen). 
 
Zenuwstelselaandoeningen 
Sedatie, slaperigheid, duizeligheid, gestoord coördinatievermogen, anxietas tibialis (‘restless legs 
syndrom’), tremoren1, convulsies1.  
Na hoge doses kunnen extrapiramidale effecten optreden.  
 
Oogaandoeningen 
Accommodatiestoornissen, mydriasis. 
 
Hartaandoeningen 
Tachycardie1, palpitaties. 
 
Bloedvataandoeningen 
Hypotensie. 
 
Maagdarmstelselaandoeningen 
Maagdarmstoornissen, droge mond, constipatie, diarree. 
  
Lever- en galaandoeningen 
Geelzucht. 
 
Huid- en onderhuidaandoeningen 
Fotosensibiliteit, erytheem, eczeem, pruritus, purpura, urticaria (soms reusachtig), oedeem, zelden 
angio-oedeem, anafylactische shock. 
 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen 
Spierslapte. 
 
Nier- en urinewegaandoeningen 
Urineretentie. 
 
Onderzoeken 
Bloedbeeldafwijkingen. 
 
1 Door paradoxale stimulatie van het centraal zenuwstelsel, hetgeen met name bij kinderen en ouderen 
kan voorkomen. 
 
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 aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb via de website www.lareb.nl. 
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4.9 Overdosering 
 
Hoge doseringen leiden tot depressie van het centrale zenuwstelsel, zich uitend in lethargie, dysartie, 
ataxie, stupor, bewustzijnsdaling tot coma (kinderen zouden hiervoor gevoeliger zijn dan 
volwassenen), convulsies; mydriasis; cardiovasculaire symptomen, zoals hypotensie, ventriculaire 
tachycardie en aritmie (deze kunnen ook nog na een latentietijd van enkele uren tot dagen optreden in 
verband met het ontstaan van een darmdepot); respiratoire depressie; hypothermie. Deze effecten 
kunnen door andere geneesmiddelen of alcohol worden versterkt. Het z.g. anticholinerge syndroom is 
van belang.  
 
Behandeling met fysostigmine wordt afgeraden in verband met een mogelijk negatief effect op de 
ademhaling en circulatie. De behandeling zal in het algemeen bestaan uit maagspoelen (bij gedaald 
bewustzijn na intubatie) gevolgd door het toedienen van geactiveerde kool en een osmotisch werkend 
laxans (bijvoorbeeld natriumsulfaat). (Laten braken zal in de meeste gevallen geen zin hebben wegens 
het mogelijke anti-emetische effect). Maagspoeling heeft ook nog een aantal uren na ingestie zin 
omdat ten gevolge van de anticholinerge werking de darmperistaltiek wordt vertraagd. Herhaald 
toedienen van geactiveerde kool en een laxans is zinvol, aangezien er een enterohepatische kringloop 
plaatsvindt. Opname op een intensive care afdeling is noodzakelijk. Bij ademhalingsdepressie 
beademen. Bloeddrukdaling behandelen door aanvulling van het circulerend volume met een 
plasmavervangingsmiddel. Bij onvoldoende effect kan o.a. dopamine worden toegediend. Bij 
aritmieën geniet cardioversie de voorkeur boven antiarrhythmica, zoals lidocaïne of fenytoïne. 
Kinidine en procaïnamide zijn gecontraïndiceerd. Van geforceerde diurese, hemodialyse of 
hemoperfusie is weinig effect te verwachten. Voorts zal de behandeling ondersteunend moeten zijn. 
 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie:  antihistaminica;  fenothiazine derivaten; ATC-code: R06AD08 
 
Oxomemazine is een fenothiazinederivaat met sederende en antihistaminerge effecten; de anti-
alpha(1)adrenerge en de anticholinerge werking zijn gering. Verder heeft oxomemazine 
antiserotonerge en anti-emetische eigenschappen. 
 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
De farmacokinetiek van oxomemazine is niet onderzocht. 
Van antihistaminica in het algemeen – en van fenothiazines in het bijzonder – is bekend dat de 
biobeschikbaarheid redelijk is. De stof wordt gemetaboliseerd in de lever en de metabolieten worden 
in de urine uitgescheiden.  
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Geen bijzonderheden. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Natriumcitraat (E331) 
Natriumbenzoaat (E211) 
Glycerol (E442) 
Citroenzuur (E330) 
Saccharose 
Caramel aroma 
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Caramel (E150) 
Water 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Niet van toepassing. 
 
6.3 Houdbaarheid 
 
Ongeopende flacon: 3 jaar. 
Geopende flacon: 6 maanden. 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Geen speciale bewaartemperatuur. Bewaren in zorgvuldig gesloten flacon en bewaren in de 
buitenverpakking.  
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
Toplexil, stroop is verpakt in bruin glazen flacons (van flacons) die moeilijk te openen zijn door 
kinderen 
 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
 
Gebruiksaanwijzing  
De stroop kan worden afgemeten met behulp van de bijgeleverde maatbeker. Op de maatbeker is een 
maatverdeling in ml aangebracht. 
 
 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS 
82 Avenue Raspail 
94250 Gentilly 
Frankrijk 
 
 
8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
RVG 05706 
 
 
9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN 

DE VERGUNNING 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 1 mei 1969 
Datum van laatste hernieuwing: 1 mei 2014 
 
 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
Laatste gedeeltelijke herziening betreft de rubrieken 2 en 4.4: 27 oktober 2021. 
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