
 
 
 

1.  PART 1B‐1: SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS 
(homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke indicatie) 

 

 
 

1.  BENAMING 
 

A.Vogel Hyperisan® , druppels voor oraal gebruik, oplossing 
 

 
 

2.  KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 

A.Vogel Hyperisan® bevat per 50 ml: Millefolium Ø 21 ml, Aesculus hippocastanum  Ø 15 ml, 
Arnica montana Ø=D1 3,5 ml en Hypericum perforatum Ø 10,5 ml 

 
A.Vogel Hyperisan® bevat per 100 ml: Millefolium Ø 42 ml, Aesculus hippocastanum Ø 30 ml, 
Arnica montana Ø=D1 7 ml en Hypericum perforatum Ø 21 ml 

 
Alcoholgehalte ca. 65% v/v 

 

 
 

3.  FARMACEUTISCHE VORM 
 

Druppels voor oraal gebruik, oplossing 
 

 
 

4.  GEGEVENS BETREFFENDE DE TOEPASSING 
 

4.1   Indicatie 
Homeopathisch  geneesmiddel  zonder specifieke  therapeutische  indicatie toegepast  volgens 
de principes van de homeopathische geneeswijze. 

 
4.2   Dosering en wijze van toediening 

Tenzij anders is voorgeschreven  3 maal daags 5 tot 10 druppels,  vóór de maaltijd met wat 
water innemen. Even in de mond houden en dan doorslikken. 
Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt 
bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren dient een arts te worden geraadpleegd. 

 
4.3   Contra‐indicaties 

A.Vogel Hyperisan® mag niet gebruikt worden in combinatie met 
Protease remmers en niet nucleoside reverse transcriptase remmers 
Serotonine reuptake remmers, Nefazodon, Trazodon 
Triptanen 
Ciclosporine 
Producten die lichtovergevoeligheid  van de huid veroorzaken 

 
4.4   Speciale waarschuwingen  en speciale voorzorgen bij gebruik 

A.Vogel Hyperisan® kan de effectiviteit van theofylline, digoxine, fenprocoumon, 
acenocoumarol, carbamazepine, fenobarbital en fenytoine verminderen omdat een 
gelijktijdig gebruik van A.Vogel Hyperisan®  kan leiden tot een vermindering  van het gehalte 
van deze geneesmiddelen  in het bloed als gevolg van (lever) enzyminductie  door Hypericum 
perforatum (Sint Janskruid). 



 
 

 
Aanpassing van de dosis van deze geneesmiddelen bij het begin of beëindigen van het 
gebruik van A.Vogel Hyperisan® kan noodzakelijk zijn. Het inductieve effect kan nog 
tenminste twee weken voorduren nadat de behandeling met A.Vogel Hyperisan® is gestaakt. 
Gelijktijdig gebruik van orale anticonceptiva is in verband gebracht met optreden van 
doorbraakbloedingen  en mogelijk een verminderde werkzaamheid van de orale 
anticonceptiva. 
Dit  product  bevat  65  volume  %  alcohol.  Iedere  dosis  bevat  maximaal  0,43  gram  alcohol. 
Inname per dag maximaal 1,29 gram alcohol. 

 
4.5   Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

Gelijktijdig gebruik van A.Vogel Hyperisan® kan de effectiviteit van de onderstaande 
geneesmiddelen verminderen 
Fenprocoumon, acenocoumarol 
Ciclosporine 
Digoxine 
Proteaseremmers en niet‐nucleoside reverse transcriptase remmers 
Amitriptyline, nortriptyline 
Orale anticonceptiva 
Carbamazepine, fenytoine en fenobarbital 
Theofylline 
Er zijn aanwijzingen dat A.Vogel Hyperisan® de werking van serotonine reuptake remmers 
(SRI), Nefazodon, Trazodon en Triptanen kan beïnvloeden. Gelijktijdig gebruik wordt 
afgeraden. 

 
4.6   Zwangerschap en lactatie 

Uit voorzorg dient dit homeopathische geneesmiddel niet te worden gebruikt tijdens 
zwangerschap en de periode van borstvoeding. 

 
4.7   Effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken 

Voor zover bekend beïnvloedt dit homeopathisch  geneesmiddel  bij de aangegeven dosering 
de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet. 

 
4.8   Bijwerkingen 

Er zijn van dit homeopathisch geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. 
 

4.9   Overdosering 
Volgens  de homeopathie  is het effect gerelateerd  aan de verdunningsgraad  en niet zozeer 
aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis zou innemen, zal het effect daardoor niet 
sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten. 

 

 
 

5.  EIGENSCHAPPEN 
 

Homeopathisch  geneesmiddel  zonder specifieke  therapeutische  indicatie toegepast  volgens 
de principes van de homeopathische geneeswijze. 

 

 
 

6.  FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 

6.1   Lijst van hulpstoffen 
Er zijn geen hulpstoffen toegevoegd. 



 
 

 
6.2   Onverenigbaarheden 

Er zijn geen onverenigbaarheden  bekend. 
 

6.3   Houdbaarheid 
In de gesloten verpakking is de houdbaarheid 5 jaar. In de aangebroken verpakking is 
A. Vogel Hyperisan®, bewaard beneden 25°C, nog 6 maanden houdbaar. 

 
6.4   Speciale voorzorgen voor bewaring 

Niet bewaren boven 25°C. 
 

6.5   Aard en inhoud van de verpakking 
Het product is verpakt in een bruine glazen druppelflacon, inhoud 50 ml en 100 ml en 
afgesloten met een polyethyleen (LDPE) druppelaar en polyethyleen (HDPE) dop. Het flesje is 
voorzien van een gecodeerd etiket en is tezamen met een bijsluiter verpakt in een gecodeerd 
vouwdoosje. 

 

 
 

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

Naam :  A.Vogel B.V. 
Adres :  J.P. Broekhovenstraat  16 
Postcode :  8081 HC 
Plaats :  Elburg 

 

 
 

8.  NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 

RVH 85405 
 

 
 

9.  DATUM VAN GOEDKEURING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING 
 

30 juli 2002 
 

 
 

10.   DATUM VAN GEDEELTELIJKE HERZIENING VAN DE TEKST 
 
 2 april 2020: rubriek 7 naamswijziging registratiehouder 


