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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Acebutolol Teva 200 mg, filmomhulde tabletten 
Acebutolol Teva 400 mg, filmomhulde tabletten 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Acebutolol Teva 200 mg bevat per filmomhulde tablet acebutololhydrochloride overeenkomend met 200 
mg acebutolol. 
Acebutolol Teva 400 mg bevat per filmomhulde tablet acebutololhydrochloride overeenkomend met 400 
mg acebutolol. 
 
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Filmomhulde tabletten. 
 
Witte tot crèmewitte biconvexe tabletten met de inscriptie “ACEBU 200”. 
Witte tot crèmewitte ovaalvormige tabletten met de inscriptie “ACEBU 400”. 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
- Hypertensie (al dan niet gecombineerd met andere farmaca). 
- Angina pectoris. 
- Supraventriculaire ritmestoornissen: 
 Sinustachycardie bij hyperthyreoïdie in afwachting van het effect van thyreostatische therapie. 
 Paroxysmale supraventriculaire tachycardie (therapeutisch en profylactisch). 

Boezemfibrilleren en -fladderen: alleen bij onvoldoende reactie op maximale doseringen 
hartglycosiden bij hyperthyreoïdie - in afwachting van het effect van thyreostatische therapie - en 
indien een contra-indicatie voor de toepassing van hartglycosiden bestaat, zoals bij hypertrofische 
obstructieve cardiomyopathie. 

- Ventriculaire ritmestoornissen: 
 Kamerextrasystolie: 

profylactisch en therapeutisch als de extrasystolie het gevolg is van verhoogde sympatische 
activiteit (inspanning, inductiefase van anesthesie, halothaan-anesthesie en toediening van 
exogene sympathicomimetica). 
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 Kamertachycardie en -fibrilleren: 
alleen profylactisch, in het bijzonder indien de kamerritmestoornis het gevolg is van verhoogde 
sympathische activiteit. 

- Ritmestoornissen ten gevolge van digitalis-intoxicatie indien fenytoïne niet kan worden gebruikt. 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering 
De dosering en de behandelingsduur dienen individueel, vooral op geleide van de polsfrequentie en het 
behandelingsresultaat, door de arts te worden vastgesteld en moeten nauwkeurig worden 
aangehouden. Wanneer de behandeling met acebutolol na een langer durende toepassing wordt 
gestaakt, mag dit niet abrupt plaatsvinden, maar moet deze beslist langzaam uitsluipend worden 
beëindigd. 
Bij hypertensie en angina pectoris wordt de behandeling over het algemeen begonnen met 2x 1 tablet à 
200 mg ('s morgens en 's avonds voor het eten 1 tablet, of 2 tabletten in één keer voor het ontbijt). 
Deze dosering is doorgaans tevens als onderhoudsdosering toereikend. 
Bij onvoldoende behandelingsresultaat kan de dosering na ongeveer 2 weken worden verhoogd tot 600 
of 800 mg per dag. 
In uitzonderingsgevallen is een verdere verhoging van de dosering mogelijk tot aan de maximale 
dagdosis van 6 tabletten à 200 mg: 's morgens 3 of 4 tabletten en 's avonds 3 of 2 tabletten; bij angina 
pectoris eventueel 3x daags 2 tabletten. 
Lichte vormen van hartritmestoornissen kunnen eveneens met acebutolol worden behandeld. De 
hiervoor noodzakelijke dosering bedraagt gemiddeld 2-3x daags 1 tablet à 200 mg (= 400-600 mg); 
zonodig kan de dagdosis worden verhoogd tot 800 mg. 
 
Wijze van toediening 
De tabletten kunnen het beste in één geheel, voor de maaltijd met wat drinken worden ingenomen. 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
- Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen 
- Cardiogene shock. Uiterste voorzichtigheid is vereist bij patiënten met een bloeddruk van 100/60 

mmHg of lager 
- Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de in rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen) 
- Overgevoeligheid voor andere bètablokkers 
- Decompensatio cordis die niet adequaat is behandeld of die niet reageert op hartglycosiden en/of 

diuretica 
- "Sick sinus"-syndroom 
- Tweede- en derdegraads hartblock 
- Bradycardie (< 45 - 50 slagen per minuut) 
- Ernstige perifere circulatiestoornissen 
- Bronchospastische klachten in de anamnese en astma bronchiale 
- Onbehandeld feochromocytoom 
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- Metabole acidose. 
 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Staken van de behandeling 
Vooral bij patiënten met ischemische hartziekten moet de behandeling niet plotseling worden gestaakt. 
De dosis moet geleidelijk, in 1 à 2 weken, worden verminderd, zo nodig met gelijktijdige introductie van 
vervangende therapie om verergering van angina pectoris te voorkomen. Ook kunnen hypertensie en 
aritmieën ontstaan. 
 
Algehele anesthesie 
Bètablokkers beïnvloeden de reflex tachycardie en verhogen de kans op hypotensie. Indien wordt besloten 
de bètablokker voor een operatie te stoppen, dient een periode van ten minste 24 uur te worden 
aangehouden. Voortzetten van de bètablokker vermindert de kans op aritmieën bij inductie in intubatie, 
myocardiale ischemie en hypertensie, maar verhoogt de kans op hypotensie. Indien de behandeling wordt 
voortgezet, is waakzaamheid geboden bij het gebruik van anesthetica. De patiënt kan tegen de 
vagusinvloed worden beschermd door intraveneuze toediening van 1-2 mg atropine. 
 
Perifere circulatiestoornissen 
Bij perifere circulatiestoornissen (ziekte of syndroom van Raynaud, claudicatio intermittens, artritis of 
chronische arteriosclerosis obliterans van de onderbenen), moeten bètablokkers met grote 
voorzichtigheid worden toegepast omdat verergering kan optreden. 
In deze situaties wordt een cardioselectieve bètablokker met partiële agonist activiteit geprefereerd. Het 
dient met voorzichtigheid te worden toegediend. 
 
Nierfunctiestoornissen 
Een verstoorde nierfunctie is geen contra-indicatie voor het gebruik van acebutolol, een stof die renaal en 
niet-renaal wordt geklaard. Enige voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van hogere doseringen bij 
patiënten met ernstige nierfunctiestoornissen, aangezien er onder deze omstandigheden mogelijk 
accumulatie kan optreden.  
De doseerfrequentie van eenmaal per dag dient niet te worden overschreden bij patiënten met 
nierfunctiestoornissen. Als richtlijn, de dosering dient te worden verlaagd met 50% wanneer de glomerulaire 
filtratiesnelheid (GFR) 25 tot 50 ml/min bedraagt. De dosering dient te worden verlaagd met 75% wanneer 
de glomerulaire filtratiesnelheid minder dan 25 ml/min is.  
 
Thyreotoxicose 
Bètablokkers kunnen de symptomen van thyreotoxicose maskeren. 
 
Hartfalen 
Bètablokkers moeten niet worden toegepast bij patiënten met een onbehandelde hartdecompensatie. 
Eerst moet de decompensatie onder controle worden gebracht (zie ook rubriek 4.3). 
Bij patiënten met behandeld hartfalen dient acebutolol met voorzichtigheid te worden gebruikt. Er dient 
een zo laag mogelijke dosering te worden toegediend en een eventuele dosis verhoging dient onder 
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strikte medische begeleiding te staan. 
 
Bradycardie 
Bètablokkers kunnen bradycardie induceren. Indien de polsfrequentie daalt beneden 50 - 55 slagen per 
minuut moet de dosis worden verlaagd. 
 
Eerste-graads hartblokkade 
In verband met een negatief effect op de conductietijd dienen bètablokkers met grote voorzichtigheid te 
worden toegediend bij patiënten met een eerste- graads hartblokkade. 
 
Variant angina pectoris (Prinzmetal angina) 
Bètablokkers kunnen het aantal en de duur van anginale aanvallen bij patiënten met variant angina 
pectoris verhogen. Acebutolol dient met voorzichtigheid bij deze patiënten te worden gebruikt.  
 
Hypoglykemie 
Symptomen van hypoglykemie (met name tachycardie, hartkloppingen en zweten) kunnen worden 
gemaskeerd. 
 
Obstructieve longaandoeningen 
Bij patiënten met chronisch obstructieve longziekten kan de luchtwegobstructie verergeren door het 
gebruik van een bètablokker. Hoewel cardioselectieve bètablokkers minder effect op de longfunctie 
hebben dan niet-selectieve bètablokkers, dienen alle bètablokkers te worden vermeden bij patiënten 
met obstructieve longaandoeningen tenzij er dwingende, klinische redenen zijn voor het gebruik. Indien 
dergelijke redenen bestaan, mogen cardioselectieve bètablokkers alleen met de grootst mogelijke 
voorzichtigheid worden gegeven.  
 
Bronchospasmen 
Geneesmiddel-geïnduceerde bronchospasmen zijn gewoonlijk tenminste partieel reversibel door het 
gebruik van een geschikte agonist.  
 
Psoriasis 
Bètablokkers mogen alleen gebruikt worden bij patiënten met psoriasis na zorgvuldige afweging, 
aangezien psoriasis zou kunnen verergeren. 
 
Gevoeligheid voor antigenen en anafylactische reacties 
Bètablokkers kunnen de gevoeligheid voor allergenen doen toenemen, evenals de ernst van 
anafylactische reacties. 
 
Feochromocytoom 
Bètablokkers mogen alleen worden gebruikt door patiënten met feochromocytoom, die gelijktijdig 
worden behandeld met een alfablokker.  
 
Hulpstoffen 
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Natrium 
Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per filmomhulde tablet, dat wil zeggen dat het in 
wezen ‘natriumvrij’ is. 
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Calciumantagonisten 
Acebutolol moet niet gebruikt worden in combinatie met verapamil of binnen enkele dagen na de 
behandeling met verapamil (en vice versa). Acebutolol dient met grote voorzichtigheid te worden 
gebruikt in combinatie met andere calciumantagonisten, met name diltiazem.  
 
Klasse I anti-aritmica 
Voorzichtigheid is eveneens geboden bij gelijktijdig gebruik met z.g. klasse I anti-aritmica zoals 
disopyramide, amiodaron en kinidine, omdat hierbij een potentiërend effect op de AV-geleidingstijd en 
een negatief inotroop effect mogelijk is (onderdrukking van de compensatoire sympathische 
mechanismen). 
 
Clonidine 
Gelijktijdig gebruik van clonidine met een niet-selectieve en mogelijk ook met een selectieve bèta1-
receptorblokker vergroot het risico van "rebound"-hypertensie. Indien clonidine gelijktijdig wordt 
gegeven, dient bij het staken van de therapie met de bètablokker de clonidinemedicatie nog enige tijd 
te worden voortgezet. 
 
Hartglycosiden 
Combinatie met hartglycosiden kan leiden tot AV-dissociatie. 
Gelijktijdig gebruik van digoxine en een bètablokker kan af en toe ernstige bradycardie induceren.  
 
Insuline en orale bloedsuikerverlagende middelen 
Het bloedsuikerverlagende effect van insuline en orale bloedsuikerverlagende middelen kan door 
bètablokkers worden versterkt. Mogelijk dient om deze reden bij patiënten met instabiele en 
insulineafhankelijke diabetes de dosering van het bloedglucoseverlagende middel (insuline of oraal 
antidiabeticum) verlaagd te worden. Daarentegen kunnen bètablokkers het effect van glibenclamide 
verminderen. Ook kunnen bètablokkers de symptomen van hypoglykemie (hartkloppingen en 
tachycardie) maskeren.  
 
NSAID’s 
Prostaglandinesynthetaseremmende middelen kunnen het bloeddrukverlagende effect van 
bètablokkers verminderen. 
 
Dampvormige gehalogeneerde anesthetica 
Voorafgaand aan de anesthesie dient de anesthesist op de hoogte te worden gebracht over het gebruik 
van acebutolol. Wanneer de behandeling met acebutolol wordt voortgezet, dient men extra voorzichtig 
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te zijn bij het gebruik van anesthetica die myocardiale depressie kunnen veroorzaken. 
Echter, omdat bètareceptorblokkade overmatige schommelingen van de bloeddruk tijdens intubatie kan 
voorkomen en snel kan worden geantagoneerd met bètasympathicomimetica, is gelijktijdig gebruik niet 
gecontra-indiceerd (zie ook rubriek 4.4). 
 
Cimetidine, hydralazine en alcohol 
Cimetidine, hydralazine en alcohol verhogen de plasmaconcentratie van in de lever gemetaboliseerde 
bètablokkers. 
 
Bronchodilatoren 
Acebutolol kan het effect van sympathicomimetische en xanthine bronchodilatoren tegengaan.  
 
Antihypertensiva 
Gelijktijdig gebruik van tricyclische antidepressiva, barbituraten, fenothiazines evenals andere 
antihypertensiva kan het bloeddrukverlagend effect van bètablokkers versterken. 
 
MAO-remmers 
Er bestaat een theoretisch risico dat gelijktijdige toediening van MAO-remmers en hoge doseringen van 
bètablokkers, ook als deze cardioselectief zijn, hypertensie kunnen veroorzaken. 
 
Eiwitbinding 
Kruisreacties door verdringing van andere geneesmiddelen uit plasma-eiwitbindingsplaatsen zijn 
onwaarschijnlijk vanwege de geringe plasma-eiwitbinding die wordt vertoond door acebutolol en 
diacetolol (metaboliet van acebutolol). 
 
4.6 Zwangerschap en borstvoeding 
 
Zwangerschap 
Acebutolol dient niet te worden gebruikt bij vrouwelijke patiënten gedurende het eerste trimester van de 
zwangerschap, tenzij een arts bepaalt dat het noodzakelijk is. In dergelijke gevallen dient de laagst 
mogelijke dosering te worden gebruikt.  
 
Bètablokkers die later in de zwangerschap worden gebruikt kunnen zorgen voor bradycardie, 
hypoglykemie en cardiale of pulmonale complicaties in de foetus/neonaat.  
 
Bètablokkers kunnen de placentaire doorbloeding doen afnemen, hetgeen kan resulteren in intra-
uteriene vruchtdood, partus immaturus en prematurus. 
 
Dierproeven laten geen teratogeniciteit zien.  
 
Borstvoeding 
Acebutolol en de actieve metabolieten worden in de moedermelk uitgescheiden. Effecten zijn 
aangetoond bij zuigelingen die borstvoeding ontvangen van een patiënt die met acebutolol behandeld 
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wordt. Het gebruik van Acebutolol Teva tijdens het geven van borstvoeding wordt daarom afgeraden.  
 
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. Zoals bij alle bètablokkers kan duizeligheid of vermoeidheid optreden. Hier 
dient rekening mee te worden gehouden bij het besturen van voertuigen en het bedienen van 
machines. 
 
4.8 Bijwerkingen 
 
Bijwerkingen die zijn geassocieerd met het gebruik van acebutolol bij patiënten met hypertensie, angina 
pectoris of aritmieën gedurende gecontroleerde klinische studies (1002 patiënten werden blootgesteld 
aan acebutolol) worden weergegeven per systeem/orgaanklasse en in volgorde van afnemende 
frequentie. 
De frequenties van de bijwerkingen ‘antinucleaire antilichamen’ en ‘lupusachtig syndroom’ zijn 
gevonden in open of dubbelblinde studies die zijn uitgevoerd in de Verenigde Staten, waarbij 1440 
patiënten met hypertensie, angina pectoris of aritmieën werden blootgesteld aan acebutolol. 
 
De frequenties zijn als volgt gedefinieerd:  
Zeer vaak (1/10) 
Vaak (1/100, <1/10) 
Soms (1/1.000, <1/100) 
Zelden (1/10.000, <1/1.000) 
Zeer zelden (<1/10.000) 
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 
 
Bijwerkingen gemeld vanuit post-marketing ervaring worden ook weergegeven. Deze bijwerkingen zijn 
afgeleid van spontane meldingen en om deze reden is de frequentie van deze bijwerkingen niet bekend 
(kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens). 
 
De meest frequent voorkomende en ernstige bijwerkingen van acebutolol zijn gerelateerd aan de bèta-
adrenerge blokkeringsactiviteit. De meest frequent gemelde klinische bijwerkingen zijn vermoeidheid en 
gastro-intestinale stoornissen. Tot de meest ernstige bijwerkingen behoren hartfalen, atrioventriculair 
blok en bronchospasmen. Abrupt staken van de behandeling kan, zoals alle bètablokkers, angina 
pectoris verergeren en voorzorgsmaatregelen zijn voornamelijk vereist bij patiënten met ischemische 
hartziekten (zie rubriek 4.4). 
 
Immuunsysteemaandoeningen 
Zeer vaak: antinucleaire antilichamen 
Soms: Lupusachtig syndroom 
Niet bekend: Arthus-achtige reactie  
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Psychische stoornissen 
Vaak: depressie, nachtmerrie 
Niet bekend: psychoses, (visuele) hallucinaties, verwarring, afgenomen libido, slaapstoornissen 
 
Zenuwstelselaandoeningen 
Zeer vaak: vermoeidheid 
Vaak: duizeligheid, hoofdpijn   
Niet bekend: paresthesieën, stoornis van het centraal zenuwstelsel 
 
Oogaandoeningen 
Vaak: verminderd zicht 
Niet bekend: droge ogen 
 
Hartaandoeningen 
Niet bekend: eerstegraads atrioventriculair blok, bradycardie, toename in een bestaand atrioventriculair 
blok, verlengde atrioventriculaire geleiding, hart-block, decompensatio cordis 
 
Bloedvataandoeningen 
Niet bekend: claudicatio intermittens, Raynaud’s fenomeen, koude extremiteiten, cyanotische 
extremiteiten, hypotensie 
 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 
Vaak: dyspneu 
Niet bekend: pneumonitis, longinfiltratie en bronchospasmen bij patiënten met astma bronchiale en 
astmatische klachten in de anamnese 
 
Maagdarmstelselaandoeningen 
Zeer vaak: gastro-intestinale stoornissen 
Vaak: misselijkheid, diarree 
Niet bekend: braken 
 
Level- en galaandoeningen 
Niet bekend: verhoogde leverenzymen, leverschade voornamelijk hepatocellulair 
 
Huid- en onderhuidaandoeningen 
Vaak: uitslag 
Niet bekend: pruritus 
 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 
Niet bekend: ontwenningsverschijnselen (zie rubriek 4.4).  
 
Onderzoeken 
Antinucleaire antistof positief (ANF positief).  
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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 
 
Na ingestie van een overdosis of bij overgevoeligheid dient de patiënt te worden geobserveerd en 
behandeld op een intensive-care-afdeling.  
Maagspoeling, geactiveerde kool en een laxans kunnen absorptie voorkomen. Beademen kan 
noodzakelijk zijn. 
 
Bij ernstige bradycardie of hypotensie dient direct intraveneus atropinesulfaat (1 mg bolus injectie) te 
worden toegediend. Indien dit niet toereikend is moet vervolgens een langzame intraveneuze injectie 
met isoprenaline (5 microgram/minuut) worden gegeven onder constante monitoring, totdat er respons 
optreedt. In ernstige gevallen van zelfvergiftiging waarbij de circulatie wegvalt en niet reageert op 
atropine en catecholamines, kan een intraveneuze injectie van glucagon 10 - 20 mg drastische 
verbeteringen met zich meebrengen. Cardiale stimulatie kan worden toegepast wanneer de 
bradycardie ernstig wordt. Gebruik van vasopressoren, diazepam, fenytoïne, lidocaïne, digoxine en 
bronchodilatoren moeten worden overwogen afhankelijk van de presentatie van de patiënt. Acebutolol 
kan worden verwijderd uit het bloed door middel van hemodialyse. Andere symptomen en tekenen van 
overdosering zijn cardiogene shock, AV-blok, geleidingsdefecten, pulmonair oedeem, verlaagd 
bewustzijnsniveau, bronchospasmen, hypoglykemie en zelden hyperkaliëmie.  
 
Ook kan toediening van calciumionen, alsmede het gebruik van een pacemaker worden overwogen.  
Hypotensie en shock behandelen met plasma/plasmavervangingsmiddelen. 
  
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: β-receptorblokkerend sympathicolyticum (β-blokker) 
ATC-code: C07AB04 
 
Acebutolol werkt in het bijzonder op het hart, de bloedvaten en de luchtwegen. 
De stof is in enige mate β1-receptor-selectief en heeft een geringe intrinsieke sympathicomimetische 
activiteit. 
Acebutolol is een lipofiele stof en heeft een membraanstabiliserend effect. Deze eigenschappen zijn 
van belang in verband met het optreden van bijwerkingen en/of overdosering. Het werkingspatroon van 
de actieve metaboliet diacetolol komt overeen met die van acebutolol. 
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5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Absorptie 
Acebutolol wordt snel uit het maagdarmkanaal opgenomen: na orale toediening van 400 mg wordt na 
2-4 uur een maximale plasmaconcentratie van ± 925 ng/ml aangetroffen.  
 
Distributie 
De plasma-eiwitbinding van acebutolol is zwak (20%). 
 
Biotransformatie 
Acebutolol ondergaat een aanzienlijk first pass metabolisme: de absolute biologische beschikbaarheid 
na orale toediening is 30%-51%. Acebutolol wordt in de lever omgezet tot diacetolol. Deze metaboliet is 
farmacologisch actief en in steady state bedraagt de plasmaconcentratie diacetolol 2,5 maal die van 
acebutolol.  
 
Eliminatie 
Van een orale dosis verschijnt 50% in de urine, voornamelijk als diacetolol. Acebutolol verschijnt ook in 
de gal zodat een enterohepatische cyclus niet uitgesloten kan worden. 
De plasmahalfwaardetijd van acebutolol is ongeveer 3 uur, diacetolol kent een plasmahalfwaardetijd 
van 8-12 uur. 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Geen bijzonderheden. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Kern: povidon (K30) (E1201), microkristallijne cellulose (E460i), natriumzetmeelglycolaat, 
siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b). 
Filmomhulling: hydroxypropylmethylcellulose (E464), hydroxypropylcellulose (E463), polyethyleenglycol 
6000, talk (E553b), titaandioxide (E171). 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Niet van toepassing. 
 
6.3 Houdbaarheid 
 
5 jaar 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
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Bewaren beneden 25°C. 
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
PVC/Alu blisters à 30 tabletten. 
PP of PE flacons à 250 tabletten. 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
 
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 
 
Teva Nederland BV 
Swensweg 5 
2031 GA Haarlem 
Nederland 
 
 
8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
RVG 14225: Acebutolol Teva 200 mg, filmomhulde tabletten 
RVG 14226: Acebutolol Teva 400 mg, filmomhulde tabletten 
 
 
9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE 
VERGUNNING 
 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 10 januari 1991 
Datum van laatste verlenging: 10 januari 2016 
 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 4.4: 5 juni 2020 
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