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FENELZINE (ALS SULFAAT) 15 MG TABLETTEN
Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel
gaat gebruiken want er
staat belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later
weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het
is alleen aan u
voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen,
ook al hebben zij dezelfde
klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in
rubriek 2 staan? Of krijgt u
een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts
of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
4. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
5. Als ik dit geneesmiddel gebruik, mag ik dan…….?
6. Heeft dit geneesmiddel een wisselwerking met
andere geneesmiddelen?
7. Kan ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger
ben, wil worden of borstvoering geef?
8. Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
9. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
Fenelzine regelt in de hersenen de hoeveelheid van
onder andere serotonine en noradrenaline. Dit zijn twee
natuurlijk voorkomende stoffen die een rol spelen bij
stemmingen en emoties.
Artsen schrijven het voor bij sommige vormen van
depressie, paniekstoornis, posttraumatische
stressstoornis en sociale fobie.
Depressie
Verschijnselen
Bij depressiviteit is er sprake van een sombere
stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen
van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak
waardeloos en heeft schuldgevoelens. Ook kunnen
mensen met depressiviteit snel geïrriteerd zijn en moeite
met inslapen of doorslapen hebben.
Werking
Uw arts zal fenelzine alleen voorschrijven als andere
middelen onvoldoende werken. Met een zogenaamde
artsenverklaring is fenelzine dan via de apotheek
leverbaar. De arts moet in dit verzoek verklaren waarom
hij dit middel voor een bepaalde patiënt wil
voorschrijven (de zogenaamde artsenverklaring). Het
wordt dan via de apotheek geleverd.
Fenelzine wordt ook voorgeschreven bij depressies waar
vooral toegenomen eetlust, toegenomen slaapbehoefte,
ernstige vermoeidheid en angst voor afwijzing de
belangrijkste klachten zijn.
Het kan twee tot zes weken duren voordat u het effect
merkt. Het is belangrijk het middel na verbetering van
de verschijnselen nog minstens een half jaar te blijven
gebruiken. Daarmee verkleint u de kans dat de depressie
terugkomt. Bij ouderen en mensen die eerder een
depressie hebben gehad adviseren artsen vaak om dit
medicijn langer te gebruiken.
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Consequent gebruiken
Hoewel de werking tegen depressiviteit pas na een
aantal weken inzet, kunt u wel meteen na begin van de
behandeling last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet,
want meestal verminderen de bijwerkingen als u
gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen
ze zelfs.
Paniekstoornis
Verschijnselen
Bij een paniekstoornis heeft u ongewoon sterke
aanvallen van paniek. U krijgt dan allerlei lichamelijke
verschijnselen, zoals zweten, trillen, duizeligheid,
misselijkheid, slappe benen en hartkloppingen. U kunt
tijdens een aanval het gevoel krijgen dat u doodgaat of
gek wordt.
Hiervan heeft iedereen wel eens in geringe mate last,
maar bij een paniekstoornis heeft u ongewoon sterke
aanvallen van paniek. De aanvallen beheersen dan uw
leven. Ook kunt u een voortdurende angst hebben om
opnieuw een paniekaanval te krijgen.
Sommige mensen proberen de situatie waarin een
paniekaanval ontstaat te vermijden. Soms lukt het niet
meer te gaan werken of naar buiten te gaan
(straatvrees) uit angst voor een nieuwe aanval.
Behandeling
Iedereen heeft wel eens een lichte mate van paniek
ervaren, maar als de klachten extreem vaak voorkomen
en zeer heftig zijn, dan kunnen ze uw welzijn en dat van
de mensen in uw omgeving sterk verminderen.
De behandeling van een paniekstoornis bestaat uit
gesprekken met een arts of psycholoog
(gesprekstherapie). Vaak wordt deze gesprekstherapie
gecombineerd met een antidepressivum. Uw arts zal
fenelzine alleen voorschrijven als andere medicijnen
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tegen paniekstoornis onvoldoende werken. Het heeft
namelijk meer bijwerkingen dan andere middelen tegen
paniekstoornissen.
Effect
Het kan 2 tot 6 weken duren voordat u het effect van
fenelzine merkt. De eerste weken kunt u wel last krijgen
van de bijwerkingen. Stop dan niet met dit medicijn.
Meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent
geraakt aan dit medicijn.
Als het medicijn bij u helpt, adviseert uw arts meestal
om het langdurig (meerdere jaren) te gebruiken.
Posttraumatische stressstoornis
Verschijnselen
Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) kan
ontstaan na een traumatische gebeurtenis. Bijvoorbeeld
een bedreiging, een verkrachting, een ramp of een
ongeluk. Als het niet lukt dit te verwerken, kan iemand
een posttraumatische stressstoornis krijgen. Dit kan
direct na de traumatische gebeurtenis beginnen, of pas
veel later.
Men krijgt dan verschijnselen van toegenomen angst of
spanning die er voor de traumatische gebeurtenis niet
waren, bijvoorbeeld slecht slapen,
concentratieproblemen of heftige schrikreacties. Ook
beleeft men details van de gebeurtenis vaak opnieuw in
de vorm van nachtmerries of herinneringen die men niet
uit het hoofd kan zetten.
Behandeling
Om de traumatische gebeurtenis te verwerken, kunnen
gesprekken met een psychiater of psycholoog
(psychotherapie) helpen. Vaak wordt deze therapie
gecombineerd met een antidepressivum. Uw arts zal
fenelzine alleen voorschrijven als andere medicijnen
tegen PTSS onvoldoende werken. Het heeft namelijk
meer bijwerkingen dan andere middelen tegen PTSS.
Afdeling: Bereidingen

Effect
Het kan 2 tot 6 weken duren voordat u het effect van
fenelzine merkt. De eerste weken kunt u wel last krijgen
van de bijwerkingen. Stop dan niet met dit medicijn.
Meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent
geraakt aan dit medicijn.
Als het medicijn bij u helpt, adviseert uw arts meestal
om het langdurig (meer dan 1 jaar) te gebruiken.

Sociale fobie
Verschijnselen
Bij een sociale fobie hebben mensen een extreme en
ongegronde angst voor kritiek van anderen. Men heeft
daarbij last van lichamelijke verschijnselen, zoals trillen,
zweten, blozen en hartkloppingen. Hiervan heeft
iedereen wel eens in geringe mate last.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?
Behalve het gewenste effect kan dit medicijn
bijwerkingen geven.
Bijwerkingen treden niet bij iedereen op, maar alleen bij
personen die daar gevoelig voor zijn. De meeste
bijwerkingen zijn in de eerste week het meest
uitgesproken en nemen daarna af of verdwijnen zelfs.
Ze gaan weer over als u met het medicijn stopt.
De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende;
Regelmatig, vooral de eerste tijd dat u dit middel
gebruikt



Behandeling
Een sociale fobie wordt meestal behandeld door
gesprekken met een psychiater of psycholoog
(gedragstherapie). Dit werkt bij drie op de vier mensen.
Uw arts kan in sommige gevallen een behandeling met
fenelzine proberen. Met een zogenaamde
artsenverklaring is fenelzine dan via de apotheek
leverbaar.
Effect
U merkt het effect van fenelzine niet meteen. Ondanks
dat kunt u wel meteen na het begin van de behandeling
last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet met het
gebruik, want meestal verminderen de bijwerkingen als
u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen
ze zelfs.
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Duizeligheid, vooral bij het opstaan. Heeft u
hier last van of bent u licht in het hoofd, dan
kan dit erop wijzen dat uw bloeddruk is
verlaagd. Mensen met hartfalen kunnen hier
meer last van hebben. Als u zich duizelig
voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een
stoel. U kunt het best even gaan liggen en de
benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een
kussen. Neem dit middel de eerste paar keer
's avonds in op de rand van uw bed, zodat u
bij duizeligheid kunt gaan liggen. Als u na
enkele weken nog steeds last heeft van
duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.
Moeite om in of door te slapen. Soms helpt
het om de laatste dosis van de dag voor 3 uur
’s middags in te nemen.
Seksuele stoornissen, zoals minder zin in
vrijen, moeilijke erectie en te late zaadlozing.
Deze bijwerkingen gaan over als u met het
middel stopt. Neem contact op met uw arts
als u hier last van heeft.
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Soms




Hoofdpijn, hoge bloeddruk, spierpijn,
spierschokken.
Lijdt u aan hartkramp (angina pectoris) dan
kan pijn op de borst bij inspanning
onopgemerkt blijven, terwijl er wel schade aan
het hart optreedt door zuurstoftekort.
Raadpleeg uw arts als u lijdt aan angina
pectoris.











Zelden





Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder
gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos
daarom extra goed als u merkt dat u last heeft
van een droge mond. Laat eventueel de
tandarts vaker controleren.
Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en
diarree. Dit gaat meestal binnen enkele dagen
over, als u gewend bent geraakt aan het
middel. U heeft minder last van deze
bijwerkingen als u het middel met wat voedsel
inneemt.
Sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, een
verminderd reactievermogen en wazig zien.
Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw
oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden,
het beklimmen van een ladder of het bewaken
van processen op het werk. Onderneem geen
risicovolle activiteiten de eerste week van de
behandeling. U moet dan nog aan het middel
wennen. Kijk daarna hoe u op dit middel
reageert.
Lichte hoofdpijn.

Afdeling: Bereidingen

Huiduitslag en jeuk.
Na enkele maanden: gewichtstoename. Let
daarom goed op wat en hoeveel u eet. Vraag
uw huisarts om een verwijzing naar een diëtist
als u te veel aankomt.
Verwardheid, onrust en angst. Vooral mensen
die zelf al verward zijn of die lijden aan
manische depressiviteit zijn hier gevoelig voor.
Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van
belang als u al moeite met plassen heeft door
een vergrote prostaat. Neem contact op met
uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander
medicijn geschikter voor u.
Bij mensen met epilepsie kan een aanval
worden uitgelokt. Overleg hierover met uw
arts.

kleinere hoeveelheden eten. Overleg hierover
met uw diëtist. Uw diëtist kunt u een
compleet voedingsadvies geven.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van
de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere
bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de
apotheek.
Wanneer?
Verdeel de doses zo goed mogelijk over de dag. U kunt
fenelzine het beste innemen tijdens of vlak na het eten,
u heeft dan de minste kans op misselijkheid.

Zeer zelden

Hoe lang?





Plotselinge ernstige verhoging van de
bloeddruk. Dit merkt u aan ernstige bonzende
hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, wazig
zien, pijn op de borst en hartkloppingen. Als u
dit merkt moet u direct contact opnemen met
uw arts. Deze bijwerking treedt alleen op als u
tyraminerijk voedsel of drank nuttigt. Vermijd
daarom tyraminerijk voedsel en drank.
Tyraminerijk voedsel is bijvoorbeeld oude
gerijpte kaas, camembert, brie, biergist en
marmite. Tyraminerijke drank is bijvoorbeeld
witbier, zware bieren zoals Belgisch bier en
tapbier, champagne en chiantiwijn.
Het is ook belangrijk dat u vers vlees en vis
eet. Deze mag u niet lang bewaren. De
bacteriën in het vlees en vis zetten eiwitten
om in tyramine. Hoe langer u het bewaart, hoe
meer tyramine erin zit.
Van voeding met weinig tyramine mag u
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Depressie: na 2 tot 6 weken kunt u een
stemmingsverbetering verwachten. Merkt u na
die periode te weinig effect, dan kan uw arts
de dosis verhogen. Na verbetering van de
klachten moet u het meestal 6 maanden
blijven gebruiken. Dan heeft u minder kans dat
de depressiviteit terugkomt.
Sociale fobie: als het middel na 3 maanden
nog geen effect heeft, is het waarschijnlijk
niet zinvol ermee door te gaan. Overleg
hierover met uw arts.
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4. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen.
Mocht u toch een dosis vergeten zijn:



U gebruikt dit middel drie keer per dag: duurt
het nog meer dan twee uur voor u de
volgende dosis normaal inneemt? Neem de
vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog
minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis
dan over.

5. Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...
autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als
u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen,
zoals sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid
en slechter zien. U mag de eerste week dat u dit
medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto als
de dosering omhoog gaat. Pas nadat u gedurende 1
week dezelfde dosering gebruikt, mag u weer
autorijden.
Na een week zijn de meeste mensen voldoende gewend
geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden.
Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de
bijwerkingen.
Let op: ook depressiviteit of ernstige paniekaanvallen
kunnen een reden zijn dat u niet mag autorijden.
Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u
meer informatie over autorijden bij bepaalde
aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt de duizeligheid en het versuffende
effect van dit middel. Ook als u niets van deze
bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van
alcohol wel suf worden en kunnen uw coördinatie- en
beoordelingsvermogen afnemen.



alles eten?
Nee, vermijd tyraminerijk voedsel en drank. U kunt een
ernstige bloeddrukverhoging krijgen. Dit merkt u aan
ernstige bonzende hoofdpijn, misselijkheid, overgeven,
wazig zien, pijn op de borst en hartkloppingen. Als u dit
merkt moet u direct contact opnemen met uw arts.
Tyraminerijk voedsel is bijvoorbeeld oude gerijpte kaas,
camembert, brie, biergist en marmite. Tyraminerijke
drank is bijvoorbeeld witbier, zware bieren zoals
Belgisch bier en tapbier, champagne en chiantiwijn.
Het is ook belangrijk dat u verse vlees en vis eet. Deze
mag u niet lang bewaren. De bacteriën in het vlees en
vis zetten eiwitten om in tyramine. Hoe langer u het
bewaart, hoe meer tyramine erin zit.
Van voedsel met weinig tyramine mag u kleinere
hoeveelheden eten. Overleg dit met uw diëtist. Uw
diëtist kunt u een compleet voedingsadvies geven.




6.

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere
medicijnen?
Dit middel heeft wisselwerkingen met andere
medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de
werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de
merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame
stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het
kopje 'samenstelling'.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema
'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u
bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het
verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet
houden als u wel (weer) mag autorijden.

De medicijnen waarmee de belangrijkste
wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Afdeling: Bereidingen
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Andere middelen die het reactievermogen
verminderen. Bij deze middelen is vaak op de
verpakking een gele waarschuwingssticker
geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de
rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto
als u twee of meer van dergelijke middelen
gebruikt.
Sommige andere middelen tegen depressie,
namelijk citalopram, escitalopram, fluoxetine,
fluvoxamine, paroxetine, sertraline,
clomipramine, imipramine, duloxetine,
trazodon en venlafaxine. Deze middelen
kunnen niet veilig met fenelzine worden
gebruikt, omdat dan een ernstige bijwerking
kan optreden. U kunt dan last krijgen van
spiertrekkingen, trillen, koorts, zweten,
opgewondenheid en verwardheid. Ook als u al
gestopt bent met fenelzine duurt het twee
weken voor u een ander middel tegen
depressie veilig kunt gebruiken. Andersom
duurt het enkele dagen tot weken voor u, na
stoppen met een ander middel tegen
depressie, met fenelzine mag beginnen.
Raadpleeg hierover uw arts of apotheker.
Sommige middelen bij ADHD, narcolepsie en
sommige afslankmiddelen kunnen in
combinatie met fenelzine een plotseling ernstig
verhoogde bloeddruk veroorzaken. Dit betreft
middelen met amfetamine, dexamfetamine of
methylfenidaat. Gebruik deze medicijnen niet.
Vraag uw arts of apotheker eventueel om
advies over de samenstelling van een
(afslank)middel.
Gebruik GEEN hoestmiddel met het
hoestprikkeldempende middel
dextromethorfan. De combinatie kan ernstige
bijwerkingen geven.
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Gebruik NIET de pijnstillers fentanyl en
pethidine. Combinatie met fenelzine kan tot
ernstige bijwerkingen leiden.
De pijnstillers oxycodon en tramadol. In
combinatie met fenelzine is er een kleine kans
op een ernstige bijwerking, het
serotoninesyndroom. Overleg hierover met uw
arts. Als u de combinatie gebruikt, let dan op
de verschijnselen, zoals trillen, beven,
bewegingsdrang, spiertrekkingen,
opgewondenheid, verwardheid, angst, koorts,
zweten, versnelde hartslag en een verminderd
bewustzijn. Er is bij deze verschijnselen niet
altijd sprake van het serotoninesyndroom.
Sommige van deze bijwerkingen kunnen ook
bij uw ziekte horen of vanzelf weer weg gaan.
Raadpleeg bij twijfel wel uw arts, omdat het
een ernstige bijwerking is. Vertel ook aan
mensen uit uw naaste omgeving over deze
bijwerkingen, omdat u ze door de verwardheid
en het verminderde bewustzijn mogelijk niet
altijd merkt. Zij kunnen dan contact opnemen
met de huisarts.
Dopamine, efedrine en fenylefrine kunnen in
combinatie met fenelzine een sterke stijging
van de bloeddruk geven.

Bij gebruik tegen depressie
Gebruik dit medicijn alleen in overleg met uw arts. Bij
gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap kan
het kind ontwenningsverschijnselen krijgen na de
geboorte. De moeder kan last krijgen van hoge
bloeddruk. Bovendien zijn er niet veel zwangere
vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is
niet zeker wat de risico's zijn voor zwangere vrouwen
en hun kind. Maar depressieve klachten kunnen ook
schadelijk zijn voor de moeder en het kind. Overleg
daarom met uw arts over de voor- en nadelen.





Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande
wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan
contact op met uw apotheker of arts. Vertel uw arts
altijd dat u fenelzine gebruikt.

7.

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben,
wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap

Afdeling: Bereidingen
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Krijgt u dit medicijn voor het eerst en wilt u
zwanger worden of bent u zwanger? Overleg
dan met uw arts voordat u met dit medicijn
begint. U kunt dan namelijk beter meteen met
een ander medicijn beginnen. Bijvoorbeeld een
medicijn uit de groep
serotonineheropnameremmers (SSRI's), zoals
fluoxetine. Of een tricyclische
antidepressiemiddel (TCA), zoals amitriptyline.
Met de medicijnen uit deze groepen is namelijk
meer ervaring bij gebruik tijdens
zwangerschap.
Gebruikt u dit medicijn al en wilt u zwanger
worden? Overleg dan eerst met uw arts.
Misschien kunt u beter overstappen op een
ander medicijn. Bijvoorbeeld een medicijn uit
de groep serotonineheropnameremmers
(SSRI's), zoals fluoxetine. Of een tricyclische
antidepressiemiddel (TCA), zoals amitriptyline.
Met de medicijnen uit deze groepen is namelijk
meer ervaring bij gebruik tijdens
zwangerschap.
Gebruikt u dit medicijn al en bent u zwanger
geworden? Overleg dan meteen met uw arts.
Stoppen met dit medicijn of overstappen op
een ander medicijn wordt meestal niet
aangeraden. Terugkeer van de depressieve
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klachten kan schadelijk zijn voor de moeder en
het kind. Samen met uw arts kunt u
bespreken wat het risico voor u en de baby is
als u doorgaat met het medicijn.

Bij andere toepassingen
Gebruik dit medicijn alleen in overleg met uw arts. Bij
gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap kan
het kind ontwenningsverschijnselen krijgen na de
geboorte. De moeder kan last krijgen van hoge
bloeddruk. Bovendien zijn er niet veel zwangere
vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is
niet zeker wat de risico's zijn voor zwangere vrouwen
en hun kind.
Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.
Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt
en of het schadelijk is voor de baby.
Bij gebruik tegen depressie
Misschien kan de arts een medicijn uit de groep SSRI's
of een TCA voorschrijven. Met de medicijnen uit deze
groepen is namelijk meer ervaring bij gebruik tijdens
borstvoeding.

8. Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
Nee, u mag niet plotseling met dit middel stoppen. De
dosering moet u geleidelijk afbouwen, anders kunt u last
krijgen van slaapproblemen, prikkelbaarheid, angst en
andere gedrags-&shy; en gevoelsproblemen. Gaat u
stoppen, dan zal uw arts een afbouwschema opstellen.
Als u dit middel gebruikt tegen een depressie: wees
erop bedacht dat het effect van fenelzine pas na een
aantal weken maximaal is en dat u het middel daarna
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Fenelzine 15 mg tabletten
Voor oraal gebruik

nog minstens zes maanden moet blijven gebruiken. Als
u eerder stopt, heeft u meer kans dat de depressiviteit
terugkomt.
9. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie
Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?

De werkzame stof in dit geneesmiddel is
fenelzine sulfaat.

De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn
natriumcarboxymethlzetmeel, microkristallijne
cellulose, magnesiumstearaat, siliciumdioxide
en talk.
Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een
verpakking?
Fenelzine 15 mg tabletten zijn witte, ronde tabletten
van 9 millimeter in doorsnee. De tabletten zijn verpakt
per 90 stuks in een tablettencontainer met sluitdop.
Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door de
Transvaal Apotheek
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op
april 2017.
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