
NOOTROPIL®CAPSULES

SC HEDULING-STATUS:
S3

EIGEN NAAM (EN DOSERINGSVORMEN): 
NOOTROPIL®CAPSULES

SAMENSTELLING :
Elke NOOTROPIL-capsule bevat 400 mg piracetam.

FARMACOLOGISCHE CLASSIFICATIE: A 1.1 
Centrale analeptica

FARMACOLOGISCHE ACTIE:
Bij de mens is een effect op het metabolisme aangetoond, wat wijst op een verbeterde zuurstofopname. 
NOOTROPIL heeft een lage toxiciteit en heeft geen stimulerende, kalmerende of neurovegetatieve activiteiten.

INDICATIES:
NOOTROPIL is met wisselend effect gebruikt bij de volgende aandoeningen en zou deze gunstig kunnen 
beïnvloeden, hoewel er geen overtuigend bewijs van werkzaamheid is geleverd:
1. Involutionele syndromen gerelateerd aan veroudering.
2. Chronisch alcoholisme.

CONTRA-INDICATIES:
Piracetam is gecontra-indiceerd bij patiënten met:
• matige tot ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring van minder dan 70 ml per minuut)
• leverfunctiestoornis
• hersenbloeding, en
• overgevoeligheid voor piracetam of voor één van de andere bestanddelen.

De veiligheid tijdens zwangerschap en borstvoeding is niet vastgesteld. 
De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet aangetoond.

DOSERING EN GEBRUIKSAANWIJZING: 
Volwassenen: de gemiddelde dosering is als volgt:
3 maal daags 2 capsules van 400 mg. Deze aanvangsdosering moet 3 tot 8 weken worden volgehouden 
voordat de dosering geleidelijk wordt verlaagd tot driemaal daags 1 capsule.

BIJWERKINGEN EN SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:
Hyperkinesie, slapeloosheid, gewichtstoename, slaperigheid, slaperigheid, nervositeit en depressie zijn 
opgetreden.
Diarree en huiduitslag kunnen minder vaak voorkomen, ook agitatie.
Piracetam wordt bijna uitsluitend uitgescheiden door de nieren, dus het moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij de 
behandeling van patiënten met een bekende nierfunctiestoornis.

BEKENDE SYMPTOMEN VAN OVERDOSERING EN GEGEVENS VAN DE BEHANDELING: Zie 
BIJWERKINGEN EN SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN. De behandeling is ondersteunend en 
symptomatisch.

IDENTIFICATIE:
Ondoorzichtige oranje en witte capsule met 'NOOTROPIL' erop gedrukt.

PRESENTATIE:
Verpakkingen van 60, 90 en 240 capsules van elk 400 mg.

OPSLAGINSTRUCTIES:
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Bewaren beneden 25°C.
Beschermen tegen vocht.
Buiten bereik van kinderen houden.
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