Suprimal

®

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Suprimal tabletten 12,5 mg
meclozinehydrochloride
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat
belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden.
Desondanks moet u Suprimal zorgvuldig innemen om een
goed resultaat te bereiken.
-B
 ewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog
eens door te lezen.
-H
 eeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-R
 aadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of
niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er
bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is
vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat is Suprimal en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Suprimal inneemt
3. Hoe wordt Suprimal ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Suprimal
6. Aanvullende informatie
1. WAT IS SUPRIMAL EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT
Suprimal bevat meclozine (in de vorm van meclozinehydrochloride) als werkzaam bestanddeel. Meclozine behoort
tot de middelen tegen overgevoeligheidsreacties (antihistaminica). Meclozine onderdrukt de impuls tot braken door
werking op het centraal zenuwstelsel.
Suprimal kan worden gebruikt om misselijkheid en braken
die gepaard gaan met wagen-, zee- en luchtziekte te voorkómen en te behandelen. De werking begint na 1 tot 2 uur en
houdt ongeveer 8 uur aan.
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SUPRIMAL
INNEEMT
Neem Suprimal niet in
- a ls u allergisch (overgevoelig) bent voor meclozinehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van
Suprimal.
Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen
gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor
geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
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Gelijktijdig gebruik van Suprimal met alcohol, slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen en angstremmende middelen
dient vermeden te worden, aangezien de werking van deze
middelen versterkt kan worden.
Inname van Suprimal met voedsel en drank
Gelijktijdig gebruik van Suprimal met alcohol dient vermeden te worden aangezien Suprimal de werking van alcohol
kan versterken.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Suprimal kan na overleg met uw arts tijdens de zwangerschap volgens de gebruiksaanwijzing in deze bijsluiter
worden gebruikt.
Borstvoeding
Het is niet bekend of meclozine in de moedermelk wordt
uitgescheiden; gebruik tijdens het geven van borstvoeding
wordt ontraden. Indien gebruik van Suprimal noodzakelijk
wordt geacht, moet geen borstvoeding gegeven worden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een
geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het gebruik van Suprimal voor of tijdens het autorijden
wordt bestuurders afgeraden, omdat zich bij dit geneesmiddel slaperigheid kan voordoen. Om dezelfde reden wordt
afgeraden om tijdens het gebruik van Suprimal machines
te bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van
Suprimal
Suprimal bevat 148.9 mg lactose per tablet. Indien uw arts
u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Suprimal bevat zonnegeel aluminium lak (E110). Deze kleurstof kan allergische reacties veroorzaken.
3. H
 OE WORDT SUPRIMAL INGENOMEN
Volg bij het innemen van Suprimal nauwgezet deze gebruiksaanwijzing. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De dosering is als volgt:
Volwassenen en ouderen
2 tabletten.
Kinderen
Kinderen boven 6 jaar: 1 tablet. Kinderen van 3-6 jaar: een
halve tablet.
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De tabletten innemen 1 à 2 uur vóór de aanvang van de reis.
Zo nodig herhalen na 6-8 uur. De tabletten in hun geheel of
in enige delen gebroken innemen met een slok water (voor
kinderen b.v. limonade) en het glas leegdrinken.
Wat u moet doen als u meer van Suprimal heeft
ingenomen dan u zou mogen
Wanneer u of iemand anders te veel van Suprimal heeft
ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts of apotheker. Laat bij voorkeur de verpakking of deze
bijsluiter zien.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Suprimal bijwerkingen
veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Remark Pharma
Industrieweg 24
7949 AK Rogat
Fabrikant
SoliPharma BV
Industrieweg 11a
4731 SB Oudenbosch
RVG nummer
Suprimal is in het Register ingeschreven onder RVG 03189.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd
in maart 2017

Tijdens het gebruik van Suprimal kan sufheid optreden.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er
bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is
vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U SUPRIMAL
Bewaren beneden 25 °C.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Suprimal niet meer na de vervaldatum die staat
vermeld op de doos en op de strip na Exp. De vervaldatum
verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het
afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker
wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn.
Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van
het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Suprimal
-H
 et werkzame bestanddeel is meclozinehydrochloride.
-D
 e andere bestanddelen zijn lactose, magnesiumstearaat
(E470b), maïszetmeel, natriumlaurylsufaat, watervrij siliciumdioxide (E551), gepregelatineerd zetmeel, zonnegeel
aluminium lak (E110), polysorbaat 80.
Hoe ziet Suprimal er uit en wat is de inhoud van de
verpakking

Houder van de vergunning voor het in de handel
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Suprimal tabletten zijn ronde, oranje, vlakke tabletten, voorzien van een breukstreep. De tablet kan verdeeld worden in
gelijke helften.
Suprimal is verkrijgbaar in een kartonnen doosje met een
doordrukstrip à 10 tabletten.
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