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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 

 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

Mestinon 180 Retard, tabletten met verlengde afgifte 180 mg 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

Eén tablet met verlengde afgifte bevat 180 mg pyridostigminebromide. 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

Tablet met verlengde afgifte 

Witte, biconvexe, cilindervormige tablet die aan één zijde is voorzien van een breukstreep. Het 
tabletformaat is 17,6 mm x 7,1 mm x 5,0 mm. Aan beide kanten van de breukstreep staat de letter 'R'. 

De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses. 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

4.1 Therapeutische indicaties 

Mestinon 180 Retard, tabletten met verlengde afgifte 180 zijn geïndiceerd voor het behandelen van 
myasthenia gravis bij volwassenen. 

 

4.2 Dosering en wijze van toediening 

Dosering 

De dosering van pyridostigminebromide dient per patiënt te worden bepaald, op geleide van de ernst 
van de aandoening en de reactie op de behandeling. Daarom dienen de aanbevolen doseringen slechts 
als richtlijn. 
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Volwassenen 

De aanbevolen dosering is tweemaal daags 180 mg tot 540 mg pyridostigminebromide (gelijk aan 
360-1080 mg pyridostigminebromide/dag). 

 

Er kan een lagere of een hogere dosering worden voorgeschreven. 

Bij de meeste patiënten zal de dosering van Mestinon 180 Retard, tabletten met verlengde afgifte 180 
mg vervolgens moeten worden aangepast op basis van hun actuele behoefte; in geval van ernstig zieke 
patiënten wordt bij het aanpassen van de dosering gebruikgemaakt van passende testmethoden. In 
sommige gevallen kan het aan te raden zijn de patiënt in het ziekenhuis op te nemen voor het 
aanpassen van de dosering. 

De tablet met verlengde afgifte kan met pyridostigminetabletten van 60 mg worden gecombineerd ter 
overbrugging van een periode tussen twee toedieningsintervallen die te kort is voor een tablet met 
verlengde afgifte, en in geval van een kortdurende medicatiebehoefte. 

Voorbeeld: voor een ononderbroken nachtrust dient een patiënt om 22:00 uur de laatste dosis voor de 
betreffende dag in te nemen. De tabletten met verlengde afgifte die gedurende de dag (tussen 08:00 en 
22:00 uur) zijn ingenomen, hebben effect tot 18:00 uur. De periode tussen 18:00 en 22:00 uur wordt 
overbrugd met pyridostigminetabletten van 60 mg. 

 

Overstappen van pyridostigminetabletten van 60 mg op Mestinon 180 Retard, tabletten met verlengde 
afgifte 180 mg 

Mestinon 180 Retard, tabletten met verlengde afgifte 180 mg heeft geen sterker effect, maar alleen een 
langere werkingsduur (in plaats van 2 tot 4 uur is de werkingsduur 6 tot 8 uur en soms nog langer). 

Het aantal tabletten dat per toedieningsmoment wordt ingenomen, is voor beide soorten tabletten 
gelijk; bij gebruik van de tablet met verlengde afgifte zijn er alleen minder toedieningsmomenten per 
24 uur. 

(Voorbeeld: een patiënt die 6 keer per dag 3 pyridostigminetabletten van 60 mg innam (= 6 x 3 x 
60 mg = 1080 mg per dag) hoeft nu maar 2 keer per dag 3 Mestinon 180 Retard, tabletten met 
verlengde afgifte 180 mg in te nemen (= 2 x 3 x 180 mg = 1080 mg per dag). 

Speciale patiëntgroepen: 

Ouderen 

Er zijn geen bijzondere doseringsadviezen voor ouderen. 

Patiënten met een nierinsufficiëntie 
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De werkzame stof wordt voornamelijk onveranderd uitgescheiden via de nieren. Daarom kunnen 
lagere doseringen noodzakelijk zijn bij patiënten met een nierinsufficiëntie. De benodigde dosering 
dient op individuele basis te worden vastgesteld, op geleide van het effect (zie rubriek 4.4). 

 

Patiënten met een verminderde leverfunctie 

Er zijn geen bijzondere doseringsadviezen voor patiënten met een verminderde leverfunctie. 

 

Overige informatie 

De benodigde dosering kan fluctueren als gevolg van infecties of andere nadelige factoren.  

Thymectomie 

Een thymectomie kan leiden tot een verlaging van de benodigde dosering. 

Wijze van toediening  

Mestinon 180 Retard, tabletten met verlengde afgifte 180 mg is voor oraal gebruik. 

De tablet met verlengde afgifte dient te worden ingenomen met een ruime hoeveelheid vloeistof (bij 
voorkeur een heel of half glas water). 

 

4.3 Contra-indicaties 

− Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen 
of andere bromiden. 

− Mechanische obstructie van het maag-darmkanaal of de urinewegen. 

 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

Extra voorzichtigheid is geboden bij gebruik van Mestinon 180 Retard, tabletten met verlengde afgifte 
180 mg bij: 

− patiënten met obstructieve luchtwegaandoeningen als astma en chronische obstructieve 
longziekten (COPD). 

 

Voorzichtigheid is geboden bij gebruik van Mestinon 180 Retard, tabletten met verlengde afgifte 180 
mg bij: 
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− patiënten met aritmieën, zoals bradycardie en atrioventriculaire blokkade (AV-blok). Aritmieën 
komen doorgaans vaker voor bij ouderen dan bij jongvolwassen patiënten; 

− patiënten met een myocardinfarct of gedecompenseerd hartfalen; 
− patiënten met hypotensie; 
− patiënten met vagotonie; 
− patiënten met een maagzweer; 
− patiënten die een maag- of darmoperatie hebben ondergaan; 
− patiënten met epilepsie; 
− patiënten met de ziekte van Parkinson; 
− patiënten met een overactieve schildklier; 
− patiënten met een nierinsufficiëntie (zie rubriek 4.2). 

In de bovenstaande situaties dienen het verhoogde risico en de voordelen van behandeling zorgvuldig 
tegen elkaar te worden afgewogen. 

Bij gebruik van zeer hoge doses pyridostigminebromide kan het noodzakelijk zijn atropine of andere 
anticholinergica toe te dienen om het muscarine-effect tegen te gaan zonder het nicotinerge effect te 
verminderen. 

Overdosering van pyridostigminebromide kan een cholinerge crisis veroorzaken. Het is belangrijk dat 
onderscheid wordt gemaakt tussen een cholinerge crisis en de myasthene crisis die kan optreden als 
gevolg van verergering van de aandoening. Zowel een cholinerge crisis als een myasthene crisis kan 
zich uiten in de vorm van uitgesproken of toegenomen spierzwakte. 

Bij een myasthene crisis kan intensivering van de behandeling met een cholinesteraseremmer (zoals 
Mestinon 180 Retard, tabletten met verlengde afgifte 180 mg) noodzakelijk zijn. 

Bij een cholinerge crisis dient de behandeling met pyridostigminebromide onmiddellijk te worden 
gestopt en dienen gepaste ondersteunende maatregelen te worden genomen, waaronder beademing van 
de patiënt (zie rubriek 4.9). 

De glazen fles bevat capsules met een droogmiddel. De capsules mogen niet ingeslikt of opgegeten 
worden en moeten in de fles blijven na de eerste opening. 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

Immunosuppressiva 

Gelijktijdige behandeling met immunosuppressiva of corticosteroïden kan het effect van 
pyridostigminebromide versterken. Toediening van corticosteroïden kan de symptomen van 
myasthenia gravis aanvankelijk verergeren. 

Methylcellulose 

Methylcellulose kan de absorptie van pyridostigminebromide verhinderen. Gelijktijdig gebruik van 
geneesmiddelen die methylcellulose als hulpstof bevatten, dient daarom vermeden te worden. 

Anticholinergica 
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Atropine en scopolamine antagoneren het muscarine-effect van pyridostigminebromide. De 
verminderde darmperistaltiek die deze middelen veroorzaken, kan een remmend effect hebben op de 
absorptie van pyridostigminebromide. 

Spierverslappers 

Pyridostigminebromide antagoneert het effect van niet-depolariserende spierverslappers (zoals 
pancuronium en vecuronium). 

Pyridostigminebromide kan het blokkerende effect van depolariserende spierverslappers (zoals 
suxamethonium) verlengen. 

Andere geneesmiddelen 

Antibiotica behorend tot de aminoglycosiden (zoals neomycine en kanamycine), lokale anesthetica en 
enkele algehele anesthetica, anti-aritmica en andere stoffen die interfereren met neuromusculaire 
transmissie, kunnen het effect van pyridostigminebromide beïnvloeden. 

Gelijktijdig gebruik van pyridostigminebromide en op een groot huidoppervlak aan te brengen N,N-di-
ethyl-m-tolueenamide (DEET) moet vermeden worden. Pyridostigminebromide kan namelijk de 
toxiciteit van DEET vergroten. 

 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

Zwangerschap 

Er zijn onvoldoende gegevens over de toediening van pyridostigminebromide tijdens de 
zwangerschap. 

Uit dierstudies zijn geen teratogene effecten van pyridostigmine gebleken na orale toediening. Wel 
zijn bij gebruik van maternaal toxische doses foetale toxiciteit en effecten op nakomelingen 
waargenomen (zie rubriek 5.3). 

Pyridostigmine passeert de placentabarrière. Aangezien bij zwangere vrouwen de ernst van de 
aandoening aanzienlijk kan variëren, is bij hen extra voorzichtigheid geboden teneinde een cholinerge 
crisis als gevolg van overdosering te voorkomen. 

Daarom is het gebruik van Mestinon 180 Retard, tabletten met verlengde afgifte 180 mg tijdens de 
zwangerschap alleen toegestaan op strikte indicatie. 

De pasgeborene dient vervolgens te worden gecontroleerd op mogelijke effecten. 

Intraveneuze toediening van cholinesteraseremmers kan bij zwangere vrouwen premature contracties 
opwekken. Het risico op premature contracties is het hoogst als het geneesmiddel tegen het einde van 
de zwangerschapsperiode wordt toegediend. Het is niet bekend of er bij oraal gebruik een risico op 
premature contracties bestaat. 

Borstvoeding 
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Kleine hoeveelheden pyridostigmine zijn gevonden in plasma van met moedermelk gevoede 
pasgeborenen/kinderen van behandelde vrouwen. Bij het zeer kleine aantal onderzochte gevallen zijn 
geen effecten waargenomen bij met moedermelk gevoede zuigelingen/kinderen. Als behandeling 
noodzakelijk is, dient de zuigeling te worden gecontroleerd op mogelijke effecten of dient de 
borstvoeding te worden gestaakt. 

Vruchtbaarheid 

Bij dierstudies zijn geen effecten op de mannelijke of vrouwelijke fertiliteit gezien (zie rubriek 5.3). 

 

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

Inname van Mestinon 180 Retard, tabletten met verlengde afgifte 180 mg kan leiden tot 
accommodatiestoornissen of vernauwing van de pupillen, en de rijvaardigheid nadelig beïnvloeden. 
Als de onderliggende aandoening niet afdoende behandeld wordt of als er cholinerge effecten optreden 
na relatieve overdosering van pyridostigminebromide, kan dat een nadelige invloed hebben op het 
vermogen om actief deel te nemen aan het verkeer of op het vermogen om machines te bedienen. 

 

4.8 Bijwerkingen 

Zoals alle cholinerge producten kan ook Mestinon 180 Retard, tabletten met verlengde afgifte 180 mg 
ongewenste functionele effecten op het autonome zenuwstelsel hebben. 

Muscarineachtige bijwerkingen kunnen bestaan uit: misselijkheid, braken, diarree, buikkrampen, 
verhoogde peristaltiek van het maag-darmkanaal evenals toegenomen bronchiale secretie, 
speekselvloed, bradycardie en miosis. 

De voornaamste nicotinerge effecten zijn spierkrampen, fasciculaties en spierzwakte. 

De frequentie waarmee bijwerkingen zijn opgetreden, wordt aangeduid met de volgende categorieën: 

− Zelden (≥1/10.000, <1/1.000) 
− Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 

 

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen: 

Immuunsysteemaandoeningen 

Niet bekend: Overgevoeligheid voor het geneesmiddel 

Psychische stoornissen 
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Bij aanwezigheid van organische veranderingen in de hersenen kunnen tijdens de behandeling met 
pyridostigminebromide psychopathologische symptomen tot zelfs psychose optreden; bestaande 
symptomen kunnen heviger worden. 

Zenuwstelselaandoeningen 

Niet bekend: Syncope 

Oogaandoeningen 

Niet bekend: Miosis, tranenvloed, accommodatiestoornissen (bijv. wazig zien) 

Hartaandoeningen 

Niet bekend: Aritmieën (waaronder bradycardie, tachycardie, AV-blok), Prinzmetal-
angina 

Bloedvataandoeningen 

Niet bekend: Flush, hypotensie 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 

Niet bekend: Toegenomen bronchiale secretie in combinatie met bronchoconstrictie; 
astmapatiënten kunnen ademhalingsklachten krijgen 

Maagdarmstelselaandoeningen 

Niet bekend: Misselijkheid, braken, diarree, verhoogde peristaltiek van het maag-
darmkanaal, speekselvloed, buikklachten (bijv. malaise, pijn, krampen) 

Huid- en onderhuidaandoeningen 

Zelden: Huiduitslag (verdwijnt doorgaans na het staken van het geneesmiddel. 
Bromidebevattende geneesmiddelen dienen vervolgens niet meer gebruikt te 
worden). 

Niet bekend: Hyperhidrose, urticaria 

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen 

Niet bekend: Toegenomen spierzwakte, fasciculatie (spiertrekking), tremor, spierkrampen 
of hypotonie 

Nier- en urinewegaandoeningen 

Niet bekend: Toegenomen mictiedrang 
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Bijwerkingen zijn doorgaans dosisgerelateerd: 

Tijdens behandeling met Mestinon 180 Retard, tabletten met verlengde afgifte 180 mg (met name bij 
oraal doseringen van meer dan 150-200 mg pyridostigminebromide/dag) kunnen in het bijzonder de 
volgende bijwerkingen optreden: aanvallen met zweten, speekselvloed, tranenvloed, toegenomen 
bronchiale secretie, misselijkheid, braken, diarree, buikkrampen (vanwege verhoogde peristaltiek van 
het maag-darmkanaal), toegenomen mictiedrang, spiertremoren, spierkrampen, spierzwakte of 
accommodatiestoornissen (zie rubriek 4.9). Na gebruik van hogere doseringen (oraal gebruik van 500-
600 mg pyridostigminebromide/dag) kunnen bradycardie, ongewenste cardiovasculaire reacties en 
hypotensie optreden. Patiënten met chronische obstructieve longziekten (COPD) kunnen naast 
toegenomen bronchiale secretie ook last krijgen van pulmonale obstructie. Astmapatiënten kunnen 
ademhalingsklachten krijgen. 

De vermelde bijwerkingen kunnen ook duiden op overdosering of een cholinerge crisis. Daarom dient 
de oorzaak van bijwerkingen achterhaald te worden (zie rubriek 4.9). 

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 het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. 

 

4.9 Overdosering 

Overdosering van Mestinon 180 Retard, tabletten met verlengde afgifte 180 mg kan leiden tot een 
cholinerge crisis, die bewaking op een intensivecareafdeling vereist. Als een dergelijke situatie niet 
herkend wordt, bestaat er kans op levensbedreigende verlamming van de ademhalingsspieren. 

Mogelijke symptomen van een cholinerge crisis 

Muscarine-effecten 

Speekselvloed, tranenvloed, rinorroe, licht tot hevig zweten, toegenomen bronchiale secretie, 
bronchospasme, rode huid, miosis en accommodatiestoornissen, duizeligheid, misselijkheid, braken, 
verhoogde peristaltiek en diarree, urine-incontinentie en stoelgang die gepaard gaat met buikkrampen, 
extreme bradycardie tot zelfs een hartstilstand, bloeddrukdaling tot zelfs een circulatiestilstand, 
periodieke sinustachycardie, longoedeem. 

Nicotinerge effecten 

Incidentele spierkrampen, fasciculaties, adynamie, algehele zwakte tot zelfs verlamming, die in 
uitermate ernstige gevallen kan leiden tot apneu en anoxie in de hersenen. 

Er kunnen symptomen worden waargenomen die betrekking hebben op het centrale zenuwstelsel, 
waaronder onrust, verwardheid, onduidelijke spraak, nervositeit, prikkelbaarheid en visuele 
hallucinaties. 

Convulsies en coma kunnen optreden. 

file://W4UFP001/data/pharmaffairs/RA/MEDA/Dossiers/Pyridostigmine/vertalingen%20wilkens-jan2017/www.lareb.nl
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Behandeling van een cholinerge crisis 

− Onmiddellijke staking van het gebruik van acetylcholinesteraseremmers. De medicatie mag 
gedurende 3 tot 4 dagen niet worden gebruikt 

− Beademing in geval van aanzienlijke ademdepressie 
− Langzame intraveneuze toediening van atropine (1 tot 2 mg atropinesulfaat) (zo nodig elke 5 tot 

30 min.) met dosisverlaging op geleide van klinische factoren (met name de polsslag) 
− Geen plasmatoediening 
− In geval van hevige congestie: bronchiaal toilet, intraveneuze vochttoediening, mucolytica en 

bronchusverwijders indien nodig 
− Voorzichtige hervatting van de behandeling met de acetylcholinesteraseremmer; bijv. beginnen 

met parenterale toediening van 0,5 mg pyridostigminebromide elke 4 tot 6 uur, of met orale 
inname van 4 x 20 mg pyridostigminebromide 

Behandeling in geval van accommodatiestoornissen 

Mydriatica, bijv. tropicamide (met bewaking van de druk!). 

 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

Farmacotherapeutische categorie: Overige geneesmiddelen m.b.t. het zenuwstelsel; cholinergica, 
cholinesteraseremmers, ATC-code: N07AA02 

Pyridostigmine is een reversibele remmer van acetylcholinesterase, het enzym dat acetylcholine 
metaboliseert en inactiveert. Door dit enzym te remmen, verhoogt pyridostigmine de 
acetylcholineconcentratie ter hoogte van de neuromusculaire overgang van skeletspieren. 
Pyridostigmine passeert de bloed-hersenbarrière niet en heeft een langer aanhoudend effect dan 
neostigmine. Het effect treedt wat later op dan het effect van neostigmine, meestal na 30 tot 
60 minuten. De muscarine-componenten en de kans op daaraan gerelateerde bijwerkingen zijn bij 
pyridostigmine minder uitgesproken dan bij neostigmine. 

 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

Absorptie 

Pyridostigminebromide werd na orale toediening slecht geabsorbeerd, met een absorptie van slechts 
circa 22-25%. De snelheid en mate van absorptie vertonen grote interindividuele verschillen. 

Bij toediening aan gezonde vrijwilligers in orale dagelijkse doseringen van 120 mg, 120-370 mg en 
180-1440 mg was de orale biologische beschikbaarheid van pyridostigminebromide respectievelijk 
7,6%, 18,9% en 3-4%. De bijbehorende Cmax was respectievelijk 40-60 μg/l, 20-100 μg/l en 180 μg/l, 
bij een tmax van respectievelijk 3-4 uur, 1,5-6 uur en 1,5 uur. De lage en zeer variabele biologische 
beschikbaarheid die bij diverse studies werd waargenomen, is toe te schrijven aan de lage 
absorptiesnelheid van pyridostigminebromide. Bij patiënten met myasthenia gravis kan de biologische 
beschikbaarheid dalen tot 3,3%. 
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Distributie 

Pyridostigmine wordt niet gebonden aan plasma-eiwitten. Het schijnbare verdelingsvolume na 
intraveneuze toediening bedroeg 1,03 l/kg tot 1,43 l/kg bij gezonde proefpersonen, 1,76 l/kg bij 
patiënten met myasthenia gravis, en 0,53 l/kg tot 1,1 l/kg bij geopereerde patiënten. 

De concentratie pyridostigmine in moedermelk bleek 36-113% van de concentratie in het maternale 
plasma te bedragen. Dit doet vermoeden dat een met moedermelk gevoede zuigeling wordt 
blootgesteld aan een zeer lage dosis (circa 0,1% van de dosis per kilogram lichaamsgewicht die door 
de moeder is ingenomen). 

Biotransformatie 

Pyridostigmine wordt slechts in geringe mate gemetaboliseerd. Pyridostigmine wordt gehydrolyseerd 
door plasma-cholinesterases. De voornaamste metaboliet van pyridostigmine is het hydrolyseproduct 
3-hydroxy-N-methylpyridinium. 

Eliminatie 

De plasmaklaring verloopt zeer snel, met 0,65 l/u/kg bij gezonde proefpersonen, 0,29 tot 1,0 l/u/kg bij 
patiënten met myasthenia gravis, en 0,52 tot 0,98 l/u/kg bij geopereerde patiënten. 

Intraveneus toegediende pyridostigmine wordt hoofdzakelijk (voor 75-90%) uitgescheiden via de 
nieren, zowel in de vorm van de ongewijzigde werkzame stof als in de vorm van inactieve 
metabolieten, in een onderlinge verhouding van circa 4:1. Van een oraal toegediende dosis wordt in 
totaal 5-15% op dosisafhankelijke wijze via de nieren uitgescheiden in de vorm van de ongewijzigde 
werkzame stof. Dit weerspiegelt de lage mate van absorptie van oraal toegediende pyridostigmine. 

Na intraveneuze toediening bedroeg de schijnbare terminale eliminatiehalfwaardetijd 1,51-1,74 uur bij 
gezonde vrijwilligers, 1,05 uur bij patiënten met myasthenia gravis, en 0,38-1,86 uur bij geopereerde 
patiënten. 

 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

Na orale toediening van toxische doseringen aan ratten steeg de mortaliteit, als gevolg van acute 
respiratoire insufficiëntie. Bij histologisch onderzoek kon aantasting van de neuromusculaire synapsen 
van het middenrif worden vastgesteld. Langdurigere orale toediening aan ratten leidde tot remming 
van plasma-cholinesterase en acetylcholinesterase in erytrocyten. 

Standaard in-vitro- en in-vivo-studies naar genetische toxiciteit duidde niet op een klinisch relevant 
genotoxisch potentieel van pyridostigmine. Er is geen preklinisch onderzoek gedaan naar de 
carcinogeniteit van pyridostigmine. 

Bij dierstudies naar reproductietoxiciteit bij ratten werden na orale toediening van pyridostigmine geen 
effecten op de mannelijke of vrouwelijke fertiliteit gezien. Bij studies naar embryonale toxiciteit was 
bij gebruik van maternaal toxische doseringen sprake van een verhoogde absorptiesnelheid en 
vertraagde ossificatie in de foetussen. Bij een peri-/postnatale studie bleken nakomelingen van 
behandelde moeders kleiner te zijn en minder toe te nemen in gewicht. 



 

Mestinon 180 Retard 
tabletten met verlengde afgifte 180 mg 

Datum: 27-12-2022 
 
 

Pagina: 11 
1.3.1.1 Samenvatting van de 

productkenmerken 
 

11 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

Glutaminezuurhydrochloride, geprecipiteerd siliciumdioxide, calciumwaterstoffosfaat, colloïdaal 
watervrij siliciumdioxide, carbomeer (71G) en magnesiumstearaat (Ph. Eur.). 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

Niet van toepassing. 

6.3 Houdbaarheid 

3 jaar. 

Houdbaarheid na opening (na eerste gebruik): 6 maanden. 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

Voor dit middel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft temperatuur. 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. 
Houdt de fles goed gesloten ter bescherming tegen vocht. 
Voor de bewaarcondities van het geneesmiddel na opening, zie rubriek 6.3. 

 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 

Bruine glazen fles (klasse III) met een witte sabotage-werende dop van polyetheen.  

De flessen bevatten high-density polyethyleen (HDPE-) containers met een ‘Molecular Sieve’-
droogmiddel. 

Verpakkingen met 20, 50, 60, 100 of 120 tabletten met verlengde afgifte. 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale 
voorschriften. 

 

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

Mylan Healthcare B.V. 
Krijgsman 20 
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1186 DM Amstelveen 
Nederland 

8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  

RVG 120156 

 

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN 
DE VERGUNNING 

Datum van eerste verlening van de vergunning: 11 december 2018 
Datum van laatste verlenging: 8 augustus 2023 
 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 9: 17 december 2022. 
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