
 
VITAMINE C TEVA 250 MG 
VITAMINE C TEVA 500 MG 

tabletten 
 

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 3 december 2021 
1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 

  rvg 50878_9 SPC 1221.5v.JK 

 
 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Vitamine C Teva 250 mg, tabletten 
Vitamine C Teva 500 mg, tabletten 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Vitamine C Teva 250 mg bevat 250 mg ascorbinezuur per tablet. 
Vitamine C Teva 500 mg bevat 500 mg ascorbinezuur per tablet. 
 
Hulpstof(fen) met bekend effect: lactose 
 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Tabletten. 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
Dit geneesmiddel wordt gebruikt als therapie bij vitamine C deficiëntie (scheurbuik).  
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering 
 
Bij vitamine C deficiëntie: 
Volwassenen: 500 mg per dag. 
 
De tabletten dienen te worden ingenomen met een half glas water. 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen). 
 
Oxalaatstenen; met name als hoge doses worden gebruikt kunnen oxalaatstenen ontstaan. 
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4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Bij hoge doses kan de bepaling van glucose in de urine gestoord zijn. Dit is ook gemeld bij de bepaling van 
occult bloed in de feces. 
Bij homozygote patiënten met fenylketonurie moet de hoeveelheid fenylalanine die door aspartaam in de 
kauwtablet wordt geleverd, worden doorberekend in het voedingsvoorschrift. 
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Doseringen van 1 g per dag verhogen de plasmaspiegel van ethinylestradiol. Bij stoppen van de toediening 
van ascorbinezuur kan een onttrekkingsbloeding optreden. 
 
4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht en de zuigeling overeenkomstig het 
voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding. 
Plotseling staken van het gebruik van hogere doses kan scheurbuik bij het kind veroorzaken. 
 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om 
machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk. 
 
4.8 Bijwerkingen 
 
 
De volgende bijwerkingen kunnen optreden tijdens het gebruik van Vitamine C. 
 
Bij doses tot 1,5 gram per dag worden geen bijwerkingen waargenomen. 
Misselijkheid en diarree, bij dosering van meer dan 1,5 gram per dag. Bij langdurig gebruik van grote 
hoeveelheden kunnen nierstenen ontstaan. Bij nierfunctiestoornissen kan acidose ontstaan. 
 
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 
 
In het algemeen zal een overdosis vitamine C geen andere problemen opleveren dan diarree en licht 
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verhoogde diurese. Inname van grote hoeveelheden vitamine C kan hematurie veroorzaken en het 
ontstaan van oxalaatstenen bevorderen. Veel drinken zal in het algemeen voldoende zijn om het teveel aan 
vitamine C met de urine uit te scheiden. 
 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: ATC-code: A11GA01 
 
Ascorbinezuur (vitamine C) is een noodzakelijke stof bij veel biochemische processen. In het bijzonder 
speelt het een rol in de bindweefselstofwisseling. Indirect kan het het weerstandsvermogen van het lichaam 
verhogen. 
De dagelijkse behoefte aan vitamine C is ongeveer 50 mg voor kinderen en volwassenen. Zwangere en 
zogende vrouwen hebben 100-150 mg per dag nodig. Een normaal gevarieerd voedselpakket bevat 
voldoende vitamine C. 
 
 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Absorptie 
Na orale toediening wordt ascorbinezuur snel en nagenoeg volledig geabsorbeerd. 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Geen bijzonderheden. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Tabletten à 250 en 500 mg: 
Microkristallijne cellulose (E460), siliciumdioxide (E551), glycerylbehenaat, maïszetmeel, lactose. 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Niet van toepassing. 
 
6.3 Houdbaarheid 
 
3 jaar in blisterverpakking. 
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5 jaar in potten. Na opening van de pot nog 2 jaar houdbaar. 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht 
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
Vitamine C Teva is verpakt in Polyethyleen potten 100 en 1000 tabletten, in Polypropyleen potten à 100 
en 1000 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen (EAV) à 50 (50x1) tabletten. 
 
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 
 
Teva Nederland B.V. 
Swensweg 5 
2031 GA  Haarlem 
Nederland 
 
 
8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
RVG 50878, tabletten à 250 mg. 
RVG 50879, tabletten à 500 mg. 
 
 
9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE 

VERGUNNING 
 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 31 december 1992 
Datum van laatste verlenging: 31 december 2012 
 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
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