
Tolfenaminezuur 200 mg
Tabletten

(Tolfenaminezuur)

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 
belangrijke informatie in voor u.
-
-
-

Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer lezen.

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan hen schaden,
zelfs als hun ziekteverschijnselen dezelfde zijn als die van u.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke 
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. Zie rubriek 4.

-

Wat staat er in deze bijsluiter?:

1. Wat is Tolfenaminezuur 200 mg tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u tolfenaminezuur 200 mg tabletten inneemt?
3. Hoe gebruikt u tolfenaminezuur 200 mg tabletten?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u tolfenaminezuur 200 mg tabletten?
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

1. Wat is Tolfenaminezuur 200 mg tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?

Tolfenaminezuur behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) 
worden genoemd. NSAID's verminderen pijn.

Tolfenaminezuur 200 mg tabletten zijn effectief bij de behandeling van pijn die gepaard gaat met een acute migraineaanval bij 
volwassenen.

2. Wat u moet weten voordat u tolfenaminezuur 200 mg tabletten inneemt?

Gebruik Tolfenaminezuur 200 mg tabletten niet als u:
-
-

als u allergisch bent voor tolfenaminezuur of voor één van de andere bestanddelen (vermeld in rubriek 
6) eerder allergische reacties heeft gehad (bijv. astma, loopneus, netelroos of zwelling van het gezicht, 
lippen, tong of keel) bij het gebruik van ibuprofen, aspirine of andere NSAID's hebben ernstig lever-, 
nier- of hartfalen
in uw laatste drie maanden van de zwangerschap bent

terugkerende maagzweer of maagbloeding heeft of heeft gehad (zweer of bloeding in uw maag of 
twaalfvingerige darm)

ooit een bloeding of perforatie in uw spijsverteringskanaal heeft gehad als gevolg van behandeling met NSAID's

-
-
-

-

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u tolfenaminezuur 200 mg tabletten inneemt.

Wees extra voorzichtig met Tolfenaminezuur 200 mg tabletten als u:
- andere NSAID's gebruikt, waaronder NSAID's die bekend staan   als COX-2-remmers
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-
-
-
-
-
-
-
-

zijn bejaard
astma heeft of heeft gehad
een verminderde hart-, lever- of nierfunctie heeft 
of een hoge bloeddruk heeft gehad
een gastro-intestinale aandoening heeft gehad (ziekte van Crohn of ontsteking van de dikke darm en het rectum) 
een bindweefselaandoening heeft zoals systemische lupus erythematosus (SLE)
hart- en vaatziekten, perifere arteriële ziekte en/of cerebrovasculaire ziekte heeft gehad een 
maagzweer, darmbloeding of perforatie heeft gehad

Geneesmiddelen zoals tolfenaminezuur 200 mg tabletten kunnen in verband worden gebracht met een licht verhoogd 
risico op een hartaanval (“myocardinfarct”) of beroerte. Elk risico is waarschijnlijker bij hoge doses en langdurige 
behandeling. De aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.

Als u hartproblemen heeft, eerder een beroerte heeft gehad of denkt dat u risico loopt op deze aandoeningen 
(bijvoorbeeld als u hoge bloeddruk, diabetes, verhoogd cholesterol, verhoogde triglyceriden of rokers bent), 
dient u uw behandeling met uw arts of apotheker te bespreken. apotheker.

Kinderen
Gebruik bij kinderen wordt niet aanbevolen

Gebruikt u nog andere medicijnen en Tolfenaminezuur 200 mg tabletten

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of in de nabije toekomst gaat 

gebruiken. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

- Alle andere NSAID's (inclusief aspirine), aangezien tolfenaminezuur 200 mg tabletten het risico op 
bijwerkingen kunnen verhogen

Hartglycosiden (geneesmiddelen voor het hart), aangezien tolfenaminezuur 200 mg tabletten het risico op bijwerkingen 
kunnen verhogen en hartfalen kunnen verergeren

Corticosteroïden (gebruikt om verschillende ontstekingsaandoeningen te behandelen), aangezien tolfenaminezuur 
200 mg tabletten het risico op gastro-intestinale bijwerkingen kunnen verhogen

Chinolonen (antibiotica), aangezien tolfenaminezuur 200 mg tabletten het risico op het ontwikkelen van 
convulsies kunnen verhogen

Tacrolimus, ciclosporine (geneesmiddelen die worden gebruikt om het immuunsysteem te onderdrukken), aangezien 

tolfenaminezuur 200 mg tabletten het risico op nierproblemen kunnen verhogen

Plastabletten (diureticum), aangezien tolfenaminezuur 200 mg tabletten het risico op nierproblemen 
kunnen verhogen

Geneesmiddelen voor de behandeling van angst en depressie, bekend als selectieve 
serotonineheropnameremmers (SSRI's)

Geneesmiddelen voor de behandeling van hoge 
bloeddruk Mifepriston (abortuspil)
Lithium (gebruikt om bepaalde mentale aandoeningen te behandelen) 

Methotrexaat (gebruikt om bv. kanker, psoriasis en reuma te behandelen) 

Bloedverdunners zoals warfarine of aspirine

Zidovudine (gebruikt bij hiv-infectie)

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? Tolfenaminezuur 200 mg tabletten 

Tolfenaminezuur 200 mg tabletten moeten met of na voedsel worden ingenomen. uw medicijn. Drink een glas water met

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
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Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt zwanger te zijn of zwanger wilt worden, vraag dan uw arts 
of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Er zijn afwijkingen gemeld bij baby's van wie de moeder NSAID's heeft gebruikt tijdens de zwangerschap. Tijdens het 
eerste en tweede trimester van de zwangerschap mag tolfenaminezuur niet worden gegeven, tenzij strikt noodzakelijk. 
U mag geen tolfenaminezuur gebruiken tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap, aangezien het de 
nierfunctie en de bloedsomloop van de baby, de bloedstolling van zowel de moeder als de baby en de bevalling kan 
beïnvloeden.

Tolfenaminezuur moet worden vermeden als u borstvoeding geeft, aangezien kleine hoeveelheden van het geneesmiddel in de 

moedermelk kunnen komen.

Tolfenaminezuur 200 mg tabletten kunnen het moeilijker maken om zwanger te worden. U dient uw arts 
te informeren als u van plan bent zwanger te worden of als u problemen heeft om zwanger te worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tolfenaminezuur 200 mg tabletten kunnen duizeligheid, slaperigheid, uitputting en gezichtsstoornissen 
veroorzaken. Als u hier last van heeft, rijd dan niet en bedien geen machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Tolfenaminezuur 200 mg tabletten 
Tolfenaminezuur 200 mg tabletten bevatten minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil 
zeggen in wezen 'natriumvrij'.

3. Hoe gebruikt u tolfenaminezuur 200 mg tabletten?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Raadpleeg 
bij twijfel uw arts of apotheker.

Uw arts zal u een voor u geschikte dosis voorschrijven. Afhankelijk van uw reactie kan de dosis worden 
herhaaldeen keerna 1-2 uur.

De tablet moet oraal (via de mond) worden ingenomen.

De tablet moet heel worden doorgeslikt. Drink een glas water met uw geneesmiddel.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen:

Migraine - acute aanvallen: 200 mg wanneer de eerste symptomen van migraine verschijnen. De behandeling kan eenmaal na 
1-2 uur worden herhaald als er geen bevredigend effect wordt verkregen.

Gebruik bij kinderen:
Gebruik bij kinderen wordt niet aanbevolen.

Ouderen:
Uw arts zal u een geschikte dosis voorschrijven.

Wat u moet doen als u meer van Tolfenaminezuur 200 mg tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer tolfenaminezuur 200 mg tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met 
uw arts of uw plaatselijke ziekenhuis.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Tolfenaminezuur 200 mg tabletten in te nemen
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Neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van tolfenaminezuur 200 mg tabletten

Het is erg belangrijk dat u uw geneesmiddel inneemt zoals uw arts u heeft verteld. U mag niet plotseling stoppen 
met het innemen van tolfenaminezuur 200 mg, voordat u er met uw arts over heeft gesproken.

Als u nog vragen heeft 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.

Als u op enig moment tijdens uw behandeling last heeft van een van de volgende bijwerkingen:STOP 
MET INNEMENhet medicijn enzoek onmiddellijk medische hulp:
-
-
-

Passeer bloed in uw ontlasting (ontlasting/bewegingen) Passeert 

zwarte teerachtige ontlasting

Braak bloed of donkere deeltjes die op koffiedik lijken

STOP MET INNEMENhet geneesmiddel en vertel het uw arts als u last krijgt van:
-
-

Indigestie of brandend maagzuur

Maagpijn of andere abnormale maagsymptomen

Als een van de volgende ernstige bijwerkingen optreedt,STOP MET INNEMENdit geneesmiddel en neem onmiddellijk contact 
op met uw arts of ga rechtstreeks naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
-
-
-
-
-

Maagzweer (boeren, maagklachten, braken) Gastro-
intestinale bloeding
Een allergische shockreactie (kortademigheid, huiduitslag of piepende ademhaling) 
Zwelling van het gezicht, de lippen, tong of keel
Ernstige huidreacties met bulleuze uitslag/blaaruitslag, ontsteking van de huid en/of de bovenste laag 
van de huid laat los, bijv. Stevens-Johnson-syndroom en toxische epidermale necrolyse (zeer zelden)

Gebrek aan een bepaald type witte bloedcellen (griepachtige symptomen, verkoudheid, hoge koorts, keelpijn) Daling 
van het aantal van alle bloedcellen (griepachtige symptomen, vermoeidheid, duizeligheid, spontane bloedingen)

Meningitis (stijve nek, hoofdpijn, koorts, misselijkheid, braken of desoriëntatie) 
Roodachtige of paarsachtige vlekken op de huid
hallucinaties
Ontsteking van de lever (gele verkleuring van de huid of het wit van de 
ogen) Ontsteking van de nieren en nierfalen (plasstoornissen) Bloedige 
ontlasting
Braken van bloed
Allergische reacties zoals astma, verergerd astma, piepende ademhaling, 
ademhalingsmoeilijkheden Ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) Hoge bloeddruk 
(hypertensie)
Hartfalen

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Andere bijwerkingen zijn de volgende en u dient uw arts te informeren zodra u een van deze bijwerkingen 
opmerkt:
-
-
-
-

Zwelling
Misselijkheid

braken
Diarree
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-
-
-
-
-
-

Winderigheid (wind)
Constipatie
Indigestie
Buikpijn
Ontsteking van de mond of maag
Verergering van gastro-intestinale aandoeningen (ziekte van Crohn of ontsteking van de dikke darm en het 
rectum)
Uitslag

jeuk
Netelroos
Visuele stoornissen
Pijn in het oog en/of verlies van 
gezichtsvermogen Hoofdpijn
Gevoel van spelden en naalden op de huid 
Depressie
Verwardheid
Tinnitus
Beven of trillen
Gevoel van opgetogenheid

Duizeligheid
Vaag gevoel van zwakte 
Uitputting
Slaperigheid
Lichte pijn bij het plassen
Verkleuring van urine (iets meer citroenkleurig) 
Verminderde lever- of nierfunctie
Gevoeligheid voor licht

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Geneesmiddelen zoals tolfenaminezuur 200 mg tabletten kunnen in verband worden gebracht met een licht verhoogd 
risico op een hartaanval (“myocardinfarct”) of beroerte.

Melding van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het 
Gele Kaarten Schema bij:www.mhra.gov.uk/yellowcard of zoek naar MHRA Yellow Card in de Google Play of Apple App 
Store.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u tolfenaminezuur 200 mg tabletten?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. De vervaldatum verwijst naar de 

laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen niet weggooien via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met 
geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen zullen helpen om het milieu te beschermen.

Bewaren beneden 25ºC.
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6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Welke stoffen zitten er in Tolfenaminezuur 200 mg tabletten?

- De werkzame stof is tolfenaminezuur.
- De andere stoffen in dit middel zijn: Maïszetmeel, natriumzetmeelglycolaat, macrogol, alginezuur, 

microkristallijne cellulose, croscarmellosenatrium, watervrij colloïdaal silicium en 
natriumstearylfumaraat.

Hoe ziet Tolfenaminezuur 200 mg tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tolfenaminezuur 200 mg tabletten zijn witte, ovale, convexe tabletten met breukgleuf, met de markeringen FM7 en GEA 
aan één kant.

Tolfenaminezuur 200 mg tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen of polyethyleen tablettencontainers en zijn verkrijgbaar in 

verpakkingen van 3, 10 en 30 tabletten. Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kopenhagen S, Denemarken.

Fabrikant
FAMAR SA,7 Anthoussas Av.,153 44 Anthoussa Attiki, Griekenland of

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kopenhagen S, Denemarken

Gedistribueerd door:Galen Limited, Seagoe Industrial Estate, Craigavon, BT63 5UA, VK.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2020.
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