
Celiprololhydrochloride 200 mg tabletten 
Celiprololhydrochloride 400 mg tabletten

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie 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 Celiprololhydrochloride en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Celiprolol HCl Mylan inneemt?
3. Hoe wordt Celiprololhydrochloride ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Celiprololhydrochloride?
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie.

1. Wat is Celiprololhydrochloride en waarvoor wordt het gebruikt?

De naam van uw geneesmiddel is Celiprolol HCl Accord 200 mg of 400 mg tabletten (in deze 
bijsluiter Celiprolol HCl Sandoz genoemd).
Celiprololhydrochloride bevat een geneesmiddel dat celiprololhydrochloride wordt genoemd. Dit behoort tot een groep 
geneesmiddelen die bètablokkers worden genoemd. Het werkt door uw hartslag te vertragen of uw bloeddruk te verlagen. Het 
wordt gebruikt om hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen.

2. Wat u moet weten voordat u Celiprolol HCl Mylan inneemt?

Neem Celiprololhydrochloride Glenmark niet in als u:
- U bent allergisch voor celiprololhydrochloride of voor één van de bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6). 

Tekenen van een allergische reactie zijn onder meer:   huiduitslag, slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van uw lippen, 
gezicht, keel of tong

in het verleden een allergische reactie heeft gehad op een bètablokker (propranolol, sotalol, timolol enz.) lijdt aan 
een onregelmatige/zeer trage hartslag (bekend als bradycardie) of lage bloeddruk (hypotensie) lijdt aan hartfalen 
dat niet onder controle (hartfalen is een aandoening waarbij uw hart het bloed niet zo goed rondpompt als zou 
moeten), een abnormaal hartritme heeft, moeite met ademhalen en gezwollen enkels

lijdt aan een gemiste hartslag (hartblok) of andere hartproblemen of u lijdt aan verharde slagaders ernstige 
nierproblemen heeft
episoden van astma, piepende ademhaling of andere ernstige ademhalingsproblemen heeft of heeft gehad een 

zeldzame tumor heeft, een feochromocytoom genaamd, die niet wordt behandeld

abnormale zuurspiegels in uw bloed heeft (metabole acidose), gewoonlijk als gevolg van een ernstige ziekte, 
al theofylline (een geneesmiddel tegen astma) gebruikt.
perifere arteriële occlusieve ziekte in een laat stadium of het syndroom van Raynaud hebben

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
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Gebruik dit geneesmiddel niet als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, neem dan contact op met 

uw arts of apotheker voordat u Celiprololhydrochloride inneemt.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Wees extra voorzichtig en raadpleeg uw arts voordat u Celiprololhydrochloride Glenmark inneemt als u:
-
-
-

lever- of nierproblemen heeft (zie rubriek 3, Hoe wordt Celiprololhydrochloride ingenomen) 
Prinzmetal-angina heeft (pijn op de borst tijdens rust)
een slechte bloedcirculatie hebben, bijv. de ziekte van Raynaud, de ziekte van Burger. Symptomen van de ziekte van Raynaud zijn onder 

meer vingers en tenen die van kleur veranderen als ze koud en tintelend of pijnlijk zijn bij het opwarmen. Uw arts zal u nauwlettend volgen 

tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

onvoldoende circulatie van bloed door de kransslagaders hebben.
ooit een huidaandoening heeft gehad die bekend staat als psoriasis. Uw arts zal met dit geneesmiddel stoppen als u dat heeft. 
astma of ademhalingsproblemen heeft als gevolg van langdurige longproblemen (bronchitis of emfyseem genoemd) een 
schildklierprobleem heeft omdat de effecten van een overactieve schildklier (thyrotoxicose) verborgen kunnen worden door 
bètablokkers

een voorgeschiedenis heeft van ernstige allergieën, met name voor andere geneesmiddelen, waaronder anafylactische reacties, een 

anti-allergische behandeling nodig heeft, bijv. na een wesp of bijensteek; het kan zijn dat uw arts uw behandeling met Celiprolol HCl 

Sandoz wil onderbreken om een   mogelijke allergische reactie te voorkomen.

diabeet zijn. Patiënten met diabetes moeten zich ervan bewust zijn dat de symptomen van lage bloeddruk 
(hypoglykemie) verborgen kunnen worden door bètablokkers
hartfalen heeft dat met medicatie onder controle is. Uw arts zal dit geneesmiddel onder strikt 
medisch toezicht toedienen
een langzame of onregelmatige hartslag heeft.

-
-
-
-

-
-

-

-

-

Als u tijdens het gebruik van Celiprolol Hydrochloride:
- hartproblemen heeft en uw arts wil stoppen met dit geneesmiddel, moet de dosis geleidelijk worden 

verlaagd in 1-2 weken. Tegelijkertijd kan, indien nodig, een vervangende therapie ter preventie van 
angina-aanvallen door uw arts worden overwogen.

Kinderen
Celiprololhydrochloride wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Operaties of anesthetica
Vertel het uw arts of tandarts als u Celiprolol HCl Mylan gebruikt als u een verdoving of een operatie (inclusief een 
tandheelkundige ingreep) moet ondergaan.

Drugstest in de sport:
Celiprolol Hydrochloride kan een positief resultaat geven als u een bloed- of urinetest laat doen om te controleren op de aanwezigheid 

van medicijnen.

Gebruikt u nog andere medicijnen en Celiprololhydrochloride?

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. De reden hiervoor is dat Celiprololhydrochloride Glenmark de werking van sommige andere 

geneesmiddelen kan beïnvloeden. Ook kunnen sommige andere geneesmiddelen de werking van Celiprolol HCl Sandoz beïnvloeden.

Voorzichtigheid is geboden als u:
- geneesmiddel om een   abnormaal hartritme te behandelen, bijv. Disopyramide, Kinidine, Amiodaron, 

Sotalol, Hydrokinidine, Ibulitide, Dafetilide, Propefenon
andere geneesmiddelen om een   hartaandoening, pijn op de borst of hoge bloeddruk te behandelen, bijv. 
Verapamil, Diltiazem, Nifedipine, Digitoxin, Digoxine, Alpha-methyldopa, Guanfacine, Reserpine, Bepridil of 
Clonidine. Als u clonidine en Celiprolol HCl Mylan samen gebruikt, mag u niet stoppen met het gebruik van clonidine 
tenzij de arts u dat zegt. Uw arts zou stoppen met Celiprolol Hydrochloride vele dagen voordat clonidine wordt 
stopgezet

-



- vaatverwijders zoals glyceryltrinitraat (algemeen bekend als nitroglycerine), isosorbidemononitraat en 
isosorbidedinitraat, natriumnitroprusside enz. (gebruikt om hypertensie, hartfalen en angina pectoris te 
behandelen) diuretica (“plaspillen”) bijv. chloortalidon of hydrochloorthiazide
geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van mentale depressie, bekend als monoamineoxidaseremmers (MAO-

remmers), bijv. fenelzine, tranylcypromine, moclobemide en isocarboniazide.

diabetesgeneesmiddelen, bijv. insuline of orale antidiabetica (bijv. glibenclamide, metformine). Uw 
bloedsuikerspiegel moet nauwlettend worden gecontroleerd
noradrenaline of adrenaline (gebruikt voor de behandeling van lage bloeddruk, hartfalen, astma of allergieën). 
Noradrenaline en adrenaline worden altijd onder medisch toezicht gegeven
geneesmiddelen die worden gebruikt voor astma 

geneesmiddelen die worden gebruikt als anesthetica

geneesmiddelen zoals fenylefrine, pseudo-efedrine, fenylpropanolamine (in hoestmiddel of neus- en oogdruppels). Deze 
geneesmiddelen kunnen het effect tegengaan van geneesmiddelen van Celiprololhydrochloride die worden gebruikt voor 
de behandeling van geestesziekten, zoals barbituraten, fenothiazinen (bijv. chloorpromazine, trifluperazine) of de meeste 
tricyclische antidepressiva (bijv. imipramine, amitriptyline, clomipramine, desipramine).

geneesmiddelen die worden gebruikt om pijn te verlichten, zoals niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), 

bijv. ibuprofen, indomethacine

mefloquine (geneesmiddel ter preventie en behandeling van malaria)
als u shock of lage bloeddruk krijgt als gevolg van floctafenine (geneesmiddel om pijn te behandelen), kan 
Celiprololhydrochloride de werkzaamheid verminderen van geneesmiddelen die worden gebruikt om deze aandoeningen te 
behandelen geneesmiddelen zoals verapamil, erytromycine, claritromycine, ciclosporine, kinidine, ketokonazol, itraconozol, 
rifampicine en sint-janskruid, wat van invloed kan zijn op de hoeveelheid van dit geneesmiddel die u opneemt. fingolimod, 
gebruikt bij de behandeling van multiple sclerose. Uw arts kan het begin van uw behandeling controleren.

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Als u dit geneesmiddel met voedsel inneemt, kan het zijn dat het niet zo goed werkt. Celiprolol Hydrochloride moet bij voorkeur 
's morgens vroeg worden ingenomen, een uur voor het eten of 2 uur erna.Niet doenalcoholische dranken drinken totdat u de 
effecten met uw arts heeft besproken. Citrusvruchtensappen verhogen de hoeveelheid Celiprololhydrochloride die u opneemt, 
dus moet worden vermeden tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Zwangerschap en borstvoeding
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.

Als uw arts geen veiliger alternatief kan vinden, kunt u Celiprolol Hydrochloride krijgen. Als u Celiprolol HCl Mylan inneemt 
tijdens de zwangerschap, moet u dit aan uw verloskundige vertellen. Bij de pasgeborene van de behandelde moeder blijft de 
activiteit van dit soort medicijnen enkele dagen aan. De effecten kunnen zijn: een trage hartslag, hartfalen of moeite met 
ademhalen. Daarom wordt nauwlettende controle van de pasgeborene aanbevolen gedurende de eerste 3 tot 5 levensdagen.

Als u al Celiprolol HCl Mylan gebruikt en u bent er net achter gekomen dat u zwanger bent, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts.

U mag geen borstvoeding geven als u Celiprolol Hydrochloride gebruikt. Als u borstvoeding geeft of van plan bent 
borstvoeding te geven, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel kunt u last krijgen van duizeligheid, vermoeidheid en het versterken van bijwerkingen 
zoals beven, hoofdpijn of gezichtsstoornissen. Als dit gebeurt, rijd dan niet en gebruik geen gereedschap of machines.

3. Hoe wordt Celiprololhydrochloride ingenomen?

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



-
-
-

Slik de tabletten heel door met een glas water.
Neem de tabletten bij voorkeur 's morgens vroeg in, een uur voor het eten of twee uur na het eten. Om u eraan te helpen 
herinneren dat u uw geneesmiddel moet innemen, moet u er een gewoonte van maken om het elke dag op hetzelfde tijdstip in 
te nemen, bij voorkeur 's morgens vroeg.

De aanbevolen dosering is:

Volwassenen inclusief ouderen -de aanbevolen startdosering is 200 mg Celiprololhydrochloride eenmaal daags. Indien 
nodig na 2 tot 4 weken, zal uw arts uw dosis verhogen tot 400 mg eenmaal per dag. De maximale dosis is eenmaal 
daags 400 mg.

Als u de indruk heeft dat het effect van Celiprololhydrochloride Glenmark te sterk of te zwak is, neem dan contact op 
met uw arts of apotheker.

Volwassenen met lever- of nierproblemen –als u nierproblemen heeft, kan uw arts u een lagere dosis geven dan 
hierboven vermeld en deze indien nodig verhogen. Een verlaging van de dosering met de helft kan passend zijn bij 
patiënten met een matige nierfunctiestoornis (creatinineklaring tussen 15-40 ml per minuut). Celiprololhydrochloride 
wordt niet aanbevolen voor patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring minder dan 15 ml per 
minuut). Het gebruik van lage doses Celiprololhydrochloride wordt aanbevolen bij patiënten met leverproblemen.

Kinderen -Celiprolol Hydrochloride mag niet aan kinderen worden gegeven

ouderen –Uw arts kan besluiten om uw dosis Celiprololhydrochloride Glenmark indien nodig te verlagen

Wat u moet doen als u meer van Celiprolol HCl Mylan heeft ingenomen dan u zou mogen

U kunt symptomen hebben zoals trage hartslag, lage bloeddruk, duizelig of zwak voelen, ademhalingsmoeilijkheden, piepende 
ademhaling of hartproblemen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de dichtstbijzijnde afdeling Spoedeisende Hulp van 
het ziekenhuis. Neem deze bijsluiter of enkele tabletten mee, zodat uw arts weet wat u heeft ingenomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Celiprololhydrochloride in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert, tenzij het tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen 

dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Celiprolol Hydrochloride

Als u plotseling stopt met het innemen van Celiprololhydrochloride Glenmark, kan uw toestand snel verslechteren. Uw arts zal uw 
dosis langzaam verlagen over een periode van 7 tot 10 dagen.

Neem uw tabletten zoals voorgeschreven en zo lang als aangegeven; stop er niet mee, ook niet als u zich beter voelt, omdat 
de symptomen anders kunnen terugkeren.

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.

Ernstige bijwerkingen

Als een van de volgende situaties zich voordoet, stop dan met het innemen van Celiprololhydrochloride Glenmark en vertel het onmiddellijk aan uw 

arts of ga naar de eerste hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

-Allergische reactie: huiduitslag, slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van uw gezicht, lippen, keel of tong.



- U krijgt griepachtige symptomen, gezwollen of pijnlijke gewrichten, verhoogde gevoeligheid voor zonlicht, haaruitval, buikpijn, 
bloedarmoede. Dit kan betekenen dat u een aandoening heeft die systemische lupus erythematodes (SLE) wordt genoemd. 
Deze symptomen zullen gewoonlijk verdwijnen nadat de behandeling met Celiprolol HCl Mylan is stopgezet.

Dit zijn zeer ernstige bijwerkingen. Als u ze heeft, heeft u mogelijk een ernstige allergische reactie gehad op 
Celiprololhydrochloride. Het kan zijn dat u dringend medische hulp of ziekenhuisopname nodig heeft.

Vertel het onmiddellijk aan uw arts of ga naar de eerste hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u een van de volgende 
symptomen opmerkt:

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen)

- Duizeligheid of licht gevoel in het hoofd, zwakte of flauwvallen, vooral bij het opstaan   vanuit een liggende positie. Dit 
kunnen tekenen zijn van een lage bloeddruk.
Huiduitslag, overmatige jeuk-

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen)

-
-

Beukende hartslag
Kortademigheid

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen)

- Verergering van eerder bestaand hartfalen met zwelling van handen, enkels of voeten en ademhalingsmoeilijkheden 
na inspanning, koude en blauwe of paarse verkleuring van handen en voeten
Longziekte met symptomen zoals koorts, koude rillingen, vermoeidheid, kortademigheid, beklemd gevoel op de borst en hoesten, 
ademhalingsmoeilijkheden, longontsteking, kortademigheid, vooral bij patiënten met astma of een voorgeschiedenis van astma

Allergische huidreacties zoals jeuk, opvliegers, netelroos, ongewone bloedingen of blauwe plekken onder de huid.

-

-

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

-
-

Verergering van eerder gediagnosticeerde suikerziekte (diabetes mellitus)
Verhoogde dorst, overmatig urineren, verhoogde eetlust, gewichtsverlies. Dit kan een niet-gediagnosticeerd geval 
van suikerziekte (diabetes mellitus) zijn en kan duidelijk worden.
Snelle, langzame of onregelmatige hartslag, hartfalen
Tekenen van psychose: verlies van contact met de werkelijkheid, zoals het horen van stemmen of het zien van dingen die er niet zijn.

-
-

Geneesmiddelen in deze groep kunnen de symptomen verbergen zoals een snelle hartslag en beven (deze symptomen kunnen 
optreden in de aanwezigheid van suikerziekte en een overactieve schildklier).

Vertel het uw arts als u een van de volgende dingen opmerkt:

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Hoofdpijn
Overmatige slaperigheid, moeite met slapen, slechte dromen, nachtmerries, tremoren (ongecontroleerd 
beven) Koude handen of voeten (ziekte van Raynaud), hypotensie
Misselijkheid (zich ziek voelen) of braken (ziek zijn), pijn en ongemak in de buik, droge mond 
Spierkrampen, gewrichtspijn, vermoeidheid.
Opvliegers of overmatig zweten 
Depressieve stemming
Ongebruikelijke huidsensaties zoals pinnen en naalden, gevoelloosheid, brandend of kruipend op de huid Gebrek 

aan energie

Moeite om een   erectie te krijgen of te behouden

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen)

-
-

Lage bloeddruk
Moeite met slapen



Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen)

-
-
-
-

Oorsuizen 
Constipatie
Spier zwakte
Seksueel onvermogen bij mannen, verminderde seksuele drift.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen)

-
-
-

Stemmings- en gedragsveranderingen 

Verwarring

Huidziekte met verdikte plekken op de rode huid, vaak met zilverachtige schubben (psoriasis) of verergering van 
eerder bestaande psoriasis.

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

-
-

Een krampachtige pijn in een of beide benen die ontstaat bij het lopen en uiteindelijk kan leiden tot mank lopen. Hallucinaties 
(valse of vervormde zintuiglijke ervaringen die echte waarnemingen lijken te zijn. Deze zintuiglijke indrukken worden 
gegenereerd door de geest in plaats van door externe stimuli, en kunnen worden gezien, gehoord, gevoeld en zelfs geroken of 
geproefd)

Verminderd zicht, wazig zien of gezichtsstoornissen, droge ogen waarmee rekening moet worden gehouden als de patiënt 

contactlenzen gebruikt

Diarree (dunne ontlasting)

-

-

Er kunnen veranderingen optreden in de resultaten van bepaalde laboratoriumtests

-
-
-

Toename van antinucleaire antilichamen (ANA) 
Toename van leverenzymen zoals transaminasen
Bloedonderzoek kan ook abnormale glucosespiegels in het bloed aantonen.

Als een 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.

Melding van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. 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. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid 
van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Celiprololhydrochloride?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaar de 
container in de buitenverpakking. Niet bewaren boven 25°C.

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 helpen het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Wat bevat Celiprololhydrochloride:
-
-

Het werkzame bestanddeel is 200 mg of 400 mg celiprololhydrochloride
De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose, mannitol, croscarmellosenatrium, colloïdaal 
watervrij siliciumdioxide en magnesiumstearaat.

De filmomhulling zelf bevat hypromellose en titaniumdioxide (E171), met macrogol 400 en chinolinegeel 
(E104) in de 200 mg tabletten of met macrogol 4000 en lactosemonohydraat in de 400 mg tabletten.



Hoe ziet Celiprololhydrochloride Glenmark eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

- Celiprololhydrochloride 200 mg tablettenzijn geelgekleurde, capsulevormige, biconvexe filmomhulde tabletten, met 
de inscriptie '200' aan de ene kant van de breukstreep en een diepe breuklijn aan de andere kant. 
Celiprololhydrochloride 400 mg tablettenzijn witgekleurde, capsulevormige, biconvexe filmomhulde tabletten, met de 
inscriptie '400' aan de ene kant van de breukstreep en een diepe breuklijn aan de andere kant. Celiprololhydrochloride-
tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 10, 20, 28, 30, 50, 56 en 100 filmomhulde tabletten in blisterstrips.

-

-

* Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht

Houder van de vergunning voor het in de 

handel brengen Ranbaxy (VK) Limited

5e verdieping, Hyde Park, Hayes 
3 11 Millington Road
Hayes, UB3 4AZ
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant
Sun Pharmaceutical Industries Europe BV 
Polarisavenue 87
2132JH, Hoofddorp
Nederland

Alkaloida Chemical Company Zrt 
Kabay János u. 29
H-4440 Tiszavasvári
Hongarije

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juli 2017.


