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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 

Revalenk 400 mg filmomhulde tabletten 

 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 

1 filmomhulde tablet bevat 676 mg glucosaminesulfaat kaliumchloride equivalent aan 509 mg 

glucosaminesulfaat en equivalent aan 400 mg glucosamine.  

 

Hulpstof met bekend effect: natrium 

 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1 

 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

 

Filmomhulde tablet. 

 

Witte tot gebroken witte, langwerpige filmomhulde tablet van 19x8x7 mm met een breukstreep. 

 

De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses. 

 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 
 

4.1 Therapeutische indicaties 

 

Revalenk is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen voor de verlichting van symptomen bij milde tot 

matige osteoartritis van de knie. 

 

4.2 Dosering en wijze van toediening 

 
Dosering 

3 maal per dag 400 mg glucosamine (overeenkomend met 1200 mg glucosamine) voor verlichting van 

symptomen. De dagelijkse dosis kan ook in één keer ingenomen worden. 

 

Revalenk is niet geïndiceerd voor de behandeling van acute pijnklachten. Verlichting van de symptomen 

(vooral van de pijnklachten) treedt over het algemeen pas op na een aantal weken, en soms duurt het zelfs 

langer. Indien er na 2-3 maanden geen verbetering optreedt, dient verdere behandeling met glucosamine 

opnieuw overwogen te worden. 

 

Nadere informatie over speciale groepen patiënten. 

 
Pediatrische patiënten 

Revalenk mag niet worden gebruikt bij kinderen en adolescenten die jonger zijn dan 18 jaar (zie rubriek 4.4). 

 

Ouderen 

Er is geen specifiek onderzoek gedaan binnen deze leeftijdsgroep, maar de klinische ervaring is dat het niet 

nodig is om de dosering aan te passen voor de behandeling van verder gezonde, oudere patiënten. 

 

Verminderde nier- en/of leverfunctie 

Er bestaan geen aanbevolen doseringen voor patiënten met een verminderde nier en/of leverfunctie, 

aangezien hier geen onderzoek naar is gedaan. 
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Wijze van toediening 

U kunt de tabletten met of zonder eten innemen. 

 

4.3 Contra-indicaties 

 

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

 

Revalenk dient niet te worden ingenomen door mensen die allergisch zijn voor schaaldieren, aangezien de 

actieve stof wordt gewonnen uit schaaldieren. 

 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 

Pediatrische patiënten  

Revalenk mag niet ingenomen worden door kinderen en adolescenten die jonger zijn dan 18 jaar, vanwege 

het gebrek aan gegevens over veiligheid en werkzaamheid. 

 

Een arts moet worden geraadpleegd om de aanwezigheid van gewrichtsaandoeningen waar u op een andere 

manier voor behandeld dient te worden, uit te kunnen sluiten. 

 

Patiënten met verminderde glucosetolerantie wordt aangeraden om de bloedsuikerspiegel te monitoren en, 

indien noodzakelijk, insuline in te nemen, zowel voorafgaand aan de behandeling als regelmatig tijdens de 

behandeling. 

 

Bij patiënten met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten wordt aangeraden om het vetgehalte in het 

bloed te monitoren aangezien er bij een aantal patiënten die behandeld werden met glucosamine, 

hypercholesterolemie werd geconstateerd. 

 

Er bestaat een rapport over verergerde astmasymptomen die ontstonden na de opstart van de behandeling met 

glucosamine (de symptomen verdwenen na het stopzetten van de inname van glucosamine). Astmapatiënten 

die beginnen met glucosamine dienen zich derhalve bewust te zijn van de mogelijkheid dat de symptomen 

verergeren. 

 

Dit middel bevat 2,2 mmol (87 mg) kalium per tablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een 

verminderde nierfunctie of patiënten op een gecontroleerd kaliumdieet. 

 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 

Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over mogelijke geneesmiddelinteracties met glucosamine, maar er 

zijn stijgingen in de INR-parameter gemeld bij gebruik van orale vitamine K-antagonisten. Patiënten die met 

orale vitamine K-antagonisten worden behandeld, moeten derhalve nauwlettend worden gecontroleerd op het 

moment dat de behandeling met glucosamine wordt gestart of stopgezet. 

 

Gelijktijdige behandeling met glucosamine kan de absorptie en serumconcentratie van tetracycline verhogen, 

maar de klinische relevantie van deze interactie is waarschijnlijk beperkt. 

 

Vanwege beperkte documentatie van mogelijke interactie van glucosamine met andere geneesmiddelen dient 

men alert te blijven en te letten op een gewijzigde reactie of concentratie van geneesmiddelen die gelijktijdig 

gebruikt worden. 

 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 

Zwangerschap 
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Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van glucosamine tijdens de zwangerschap. De gegevens die 

uit dierproeven naar voren zijn gekomen zijn onvoldoende. Gebruik geen glucosamine tijdens de 

zwangerschap. 

 

Borstvoeding 

Het is niet bekend of glucosamine in de moedermelk terecht komt. Het wordt afgeraden om glucosamine te 

gebruiken tijdens de borstvoeding aangezien er geen gegevens bekend zijn over de veiligheid voor baby’s. 

 

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

 

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om 

machines te bedienen. Indien de patïent last krijgt van duizeligheid of vermoeidheid wordt het afgeraden om 

auto te rijden of machines te bedienen. 

 

4.8 Bijwerkingen 

 

De meest voorkomende bijwerkingen die verband houden met de behandeling met glucosamine betreffen 

misselijkheid, buikpijn, spijsverteringsstoornissen, obstipatie, diarree, hoofdpijn en vermoeidheid. Daarnaast 

komen huiduitslag, jeuk en blozen voor. Deze bijwerkingen zijn over het algemeen mild en van 

voorbijgaande aard. 

 

Zenuwstelselaandoeningen  

Vaak (1/100, <1/10) 

 

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens 

niet worden bepaald  

 

 

Hoofdpijn, vermoeidheid. 

 

Duizeligheid. 

Maagdarmstelselaandoeningen  

Vaak (1/100, <1/10) 

 

 

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens 

niet worden bepaald 

 

 

Buikpijn, obstipatie, misselijkheid, indigestie, 

diarree. 

 

Overgeven. 

 

Lever- en galaandoeningen 

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens 

niet worden bepaald 

 

 

Verhoogde leverenzymen, geelzucht. 

Huid- en onderhuidaandoeningen  

Soms (1/1.000, <1/100) 

 

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens 

niet worden bepaald 

 

 

Huiduitslag, jeuk, blozen. 

 
Angio-oedeem, urticaria. 

 

Algemene aandoeningen en 

toedieningsplaatsstoornissen  

Zeer zelden (<1/10.000) 

 

 

Oedeem/perifeer oedeem 

 

Er zijn sporadische meldingen ontvangen van spontane hypercholesterolemie, maar het causale verband is 

nog niet aangetoond. 

 

Patiënten met diabetes mellitus 

De bloedglucoseconcentratie was moeilijker onder controle te houden bij patiënten met diabetes mellitus. De 

frequentie van deze bijwerking is niet bekend. 
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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 

 

Tekenen en symptomen van accidentele of opzettelijke overdosering met glucosamine kunnen omvatten: 

hoofdpijn, duizeligheid, desoriëntatie, atralgie, misselijkheid, overgeven, diarree of constipatie. In geval van 

overdosering moet de behandeling met glucosamine worden onderbroken en dienen de standaard 

ondersteunende maatregelen te worden toegepast zoals vereist. 

 

Pediatrische patiënten  

Eén geval van overdosering werd gemeld bij een 12-jaar-oud meisje die via de orale weg 28 g 

glucosaminehydrochloride innam. Ze ontwikkelde atralgie, overgeven en desoriëntatie. De patiënt herstelde 

volledig. 

 

 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

 

Farmacotherapeutische categorie: Andere anti-inflammatoire geneesmiddelen en antireumatica, niet-steroïde 

anti-inflammatoire geneesmiddelen. 

ATC code: M01AX05 

 

Glucosamine is een endogene substantie, een gebruikelijk bestanddeel van de polysacharideketens in de 

kraakbeenmatrix en de glucosaminoglycanen in het synoviaal vocht. Uit in-vitro- en in-vivo-studies blijkt dat 

glucosamine de synthese van fysiologische glycosaminoglycanen en proteoglycanen door de chondrocyten 

stimuleert, evenals de synthese van hyaluronzuur door synoviocyten. 

 

Werkingsmechanisme  

Het werkingsmechanisme in mensen is niet bekend. Hoe lang het duurt voordat de behandeling effect heeft, 

kan niet worden vastgesteld. 

 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

 

Absorptie 

Glucosamine is een relatief klein molecuul (molecuulmassa 179), dat goed opgelost kan worden in water en 

dat oplosbaar is in hydrofiele organische oplosmiddelen. 

 

Distributie 

Er is weinig informatie beschikbaar over de farmacokinetiek van glucosamine. De absolute biologische 

beschikbaarheid is niet bekend. Het distributievolume is ongeveer 5 liter en de eliminatiehalfwaardetijd na 

intraveneuze toediening is ongeveer 2 uur. 

 

Eliminatie 

Ongeveer 38% van een intraveneuze dosis wordt onveranderd uitgescheiden in de urine. 

 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 

D-glucosamine heeft een lage acute toxiciteit. 

 

Er zijn geen gegevens uit dierproeven bekend over de toxiciteit na herhaalde toediening, 

reproductietoxiciteit, mutageniteit en carcinogeniteit van glucosamine. 

http://www.lareb.nl/
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Uit in-vitro- en in-vivo-studies bij dieren blijkt dat glucosamine de insulinesecretie reduceert en insuline 

resistentie veroorzaakt, waarschijnlijk door de remming van glucokinase in bètacellen. De klinische 

relevantie hiervan is niet bekend. 

 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

 

Tabletkern: 

Colloïdaal watervrij silica 

Microkristallijne cellulose 

Magnesiumstearaat 

Gezuiverd water 

 

Tabletomhulling: 

Hypromellose 

Macrogol 6000 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

 

Niet van toepassing. 

 

6.3 Houdbaarheid 

 

3 jaar. 

 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities 

 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 

 
Witte HDPE-fles met HDPE/LDPE-dop. 

 

Verpakkingsgrootten: 90 of 180 filmomhulde tabletten. 

 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen  

 

Geen bijzondere vereisten. 

 

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

voorschriften. 

 

 

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

 
Mezina A/S 

Energivej 4 

6700 Esbjerg 

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

 

RVG 122777 

 

 

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

VERGUNNING 

 

Datum van eerste verlening van de vergunning: 30 april 2019 

 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 7: 28 juni 2019 


