Transvaal Apotheek, Kempstraat 113, 2572 GC Den Haag, Tel. 070-3469314, Fax: 070-3453569

Transvaal.apotheek@inter.nl.net

Geneesmiddeleninformatieblad
Pagina 1 van 3
Revisie: 0
Opgesteld door: AR

Tranylcypromine 10 mg tabletten
Voor oraal gebruik

TRANYLCYPROMINE (ALS SULFAAT) 10 MG TABELTTEN

2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?

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 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Als u allergisch of overgevoelig bent voor Tranylcypromine of voor een van de
andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder
punt 6.

Als u een feochromocytoom (tumor van de bijnier) heeft.

Als u hartfalen heeft.

Als u een aandoening aan de vaten van de hersenen heeft.

Als u een ernstige leverziekte heeft.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie
De arts moet in dit verzoek verklaren waarom hij dit middel voor u wil voorschrijven. Dit
heet een artsenverklaring. De apotheek heeft de artsenverklaring nodig om het bij de
fabrikant te bestellen. U krijgt het dan via de apotheek.
1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij bepaalde vormen van depressie. Tranylcypromine
regelt de hoeveelheid van onder andere noradrenaline en serotonine in de hersenen.
Deze van
nature voorkomende stoffen spelen een rol bij stellingen en emoties. Het kan 3 tot 4
weken duren voordat u effect merkt. Wordt uw klacht na een maand niet minder, of
wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.
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Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel?

Als u een operatie moet ondergaan. In verband met mogelijke wisselwerkingen
met geneesmiddelen die tijdens de operatie gebruikt worden, kan het soms
nodig zijn 2 weken
van te voren de stoppen met dit medicijn. Bespreek dit met uw arts.

Als u een hart- en vaatziekte heeft. Pijn op de borst kan worden onderdrukt
door dit geneesmiddel en er kan schade aan het hart optreden zonder dat u het
merkt.

Als u ouder dan 65 jaar bent.

Als u epilepsie heeft. Dit geneesmiddel kan een aanval uitlokken.

Als u ooit verslaafd bent geweest aan alcohol of drugs.

Als u in het verleden een manisch episode heeft doorgemaakt, als u
schizofrenie heeft of als u suicidale neigingen heeft of in het verleden heeft
gehad.

Als u een nierfunctiestoornis heeft.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tranylcyrpomine 10 mg tabletten nog andere geneesmiddelen of heeft u
dat kort geleden nog gedaan? Vertel dat dan aan uw apotheker of arts. Dit geldt ook
voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen.
Een wisselwerking kan optreden met de volgende geneesmiddelen:

Andere geneesmiddelen die het reactievermogen verminderen. De combinatie
verstrekt de bijwerkingen slaperigheid en sufheid.

Andere geneesmiddelen tegen depressie. De combinatie kan leiden tot een
ernstige bijwerking met spiertrekkingen, trillen, koorts, zweten, verwardheid en
opgewondenheid (serotonine syndroom) en mogen niet samen worden gebruikt.
Als u een van deze geneesmiddelen na Tranylcypromine gaat gebruiken, kunt u
2 weken na het stoppen van Tranylcypromine beginnen. Als u stopt met
Tranylcypromine en overgaat op een van deze geneesmiddelen, overleg dan
met uw arts hoe lang u moet wachten voordat u kunt beginnen met
Tranylcypromine.

Dextrometorfan, tramadol, fentanyl, pethidine en oxycodon kunnen in
combinatie met Tranylcypromine ook het serotonine syndroom veroorzaken.

Amfetamine, dexamfetamine, methylfenidaat, dopamine, efedrine en fenylefrine
kunnen in combinatie met Tranylcypromine een sterke stijging van de bloeddruk
geven. Gebruik deze geneesmiddelen niet samen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit
geneesmiddel gebruikt.
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 wazig zien.
U mag de eerste week dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto
zolang de dosering nog 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 kan 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 hier
niets meer van merkt, omdat u gewend bent geraakt aan dit medicijn, kunt u door het
gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het
liever niet.

3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheek u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen: max 60 mg per dag
1 keer per dag in de ochtend of verdeeld over 2 toedieningen per dag.

Raadpleeg in deze gevallen uw arts of apotheker.
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Wijze van innemen:
Neem Tranylcypromine 10 mg tabletten tijdens of net na een maaltijd of met wat voedsel
in. U vermindert daarmee de kans op maagklachten.
Dit geneesmiddel wordt na het bereiken van effect gewoonlijk nog minstens 6 maanden
gebruik.
Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt?
Als u teveel Tranylcypromine 10 mg tabletten heeft gebruik, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts of apotheker.
Bent u vergeten dit geneesmiddel te gebruiken?
Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten
zijn:





Als u dit middel 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u
de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
Als u dit middel 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u
de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel
Overleg altijd met uw arts, als u eerder wilt stoppen met dit geneesmiddel dan wat de
arts heeft aangegeven.
Wanneer de behandeling met tranylcypromine 10 mg tabletten voortijdig wordt gestaakt,
kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren of kunnen klachten als slaapproblemen,
prikkelbaarheids, angst en gedrags- en gevoelsproblemen ontstaan.
De dosering moet daarom altijd langzaam worden afgebouwd.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn:
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Duizeligheid, dit gaat meestal binnen enkele weken over
Moeite met inslapen of doorslapen, deze bijwerking komt veel voor. U kunt
deze bijwerking verminderen door in overleg met uw arts dit geneesmiddel niet
later dan drie uur ’s middags in te nemen.
Seksuele stoornissen
Droge mond
Maag-darmklachten, zoals misselijkheid en diarree, dit gaat meestal binnen
enkele dagen over.
Sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, wazig zien
Hoofdpijn
Verwardheid, onrust en angst
Gewichtstoename
Allergische reactie zoals huiduitslag en jeuk

Krijg u veel last van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
De bewaarcondities zijn vermeld op de verpakking.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Dit is te vinden
op de verpakking.
Spoel overgebleven geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in
de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die u niet meer
gebruikt.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?

De werkzame stof in dit geneesmiddel is tranylcypromine sulfaat.

De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn natriumcarboxymethlzetmeel,
microkristallijne cellulose, lactose, magnesiumstearaat, siliciumdioxide en talk.
Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tranylcypromine 10 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 augustus 2017.
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