
Qtern 5 mg/10 mg filmomhulde tabletten
saxagliptine/dapagliflozine

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 of apotheker. 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 Qtern en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Qtern inneemt
3. Hoe neemt u Qtern in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Qtern
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

1. Wat is Qtern en waarvoor wordt het gebruikt?

Qtern bevat de werkzame stoffen saxagliptine en dapagliflozine. Elk behoort tot een groep geneesmiddelen die 
'orale antidiabetica' wordt genoemd.

-
-

Dit geneesmiddel wordt via de mond ingenomen voor diabetes.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt als uw diabetes niet onder controle kan worden gebracht met andere orale 

diabetesgeneesmiddelen, samen met een dieet en lichaamsbeweging.

Qtern wordt gebruikt voor een type diabetes dat “diabetes mellitus type 2” wordt genoemd bij volwassen patiënten 
(van 18 jaar en ouder). "Type 2 diabetes mellitus" is het type diabetes dat gewoonlijk begint als u ouder bent. Als u 
diabetes type 2 heeft, maakt uw alvleesklier niet genoeg insuline aan of is uw lichaam niet in staat om de insuline die 
het aanmaakt op de juiste manier te gebruiken. Dit leidt tot een hoog suikergehalte in uw bloed. De twee werkzame 
stoffen in Qtern werken op verschillende manieren om het suikergehalte in uw bloed onder controle te houden en 
overtollige suiker via uw urine uit uw lichaam te verwijderen.

Het is belangrijk dat u de adviezen over dieet en lichaamsbeweging die uw arts u heeft gegeven, opvolgtDhO
arnm otactiaskteofQntjijerrsne:.

2. Wat u moet weten voordat u Qtern inneemt

- als u allergisch bent voor saxagliptine, dapagliflozine of voor één van de andere bestanddelen van dit 
geneesmiddel (vermeld in rubriek 6).
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- als u een ernstige allergische reactie heeft gehad op andere soortgelijke geneesmiddelen (bijvoorbeeld DPP-4-
remmers zoals sitagliptine, linagliptine, alogliptine of SGLT2-remmers zoals canagliflozine, empagliflozine) die 
u gebruikt om uw bloedsuikerspiegel onder controle te houden.

Gebruik Qtern 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, 

apotheker of verpleegkundige voordat u Qtern inneemt.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Praat met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Qtern inneemt en tijdens de behandeling:
- als u "type 1 diabetes" heeft (het type dat gewoonlijk begint als u jong bent en uw 

lichaam geen insuline aanmaakt).
als u een aandoening van de alvleesklier heeft of heeft gehad. 
als u een verminderde nierfunctie heeft.
als u een aandoening heeft die het vermogen van uw lichaam om infecties te bestrijden vermindert, zoals 
een ziekte zoals aids of van geneesmiddelen die u zou kunnen nemen na een orgaantransplantatie. als u 
een matig of ernstig leverprobleem heeft.
als u snel gewichtsverlies, misselijkheid of braken ervaart, maagpijn, overmatige dorst, snelle en diepe 
ademhaling, verwardheid, ongebruikelijke slaperigheid of vermoeidheid, een zoete geur van uw adem, een 
zoete of metaalachtige smaak in uw mond, of een andere urinegeur of zweet, neem dan onmiddellijk 
contact op met een arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Deze symptomen kunnen een teken zijn van 
"diabetische ketoacidose" - een zeldzaam maar ernstig, soms levensbedreigend probleem dat u kunt krijgen 
bij diabetes vanwege verhoogde niveaus van "ketonlichamen" in uw urine of bloed, zoals blijkt uit tests. Het 
risico op het ontwikkelen van diabetische ketoacidose kan toenemen bij langdurig vasten, overmatig 
alcoholgebruik, uitdroging, plotselinge verlagingen van de insulinedosis of een grotere behoefte aan 
insuline als gevolg van een grote operatie of ernstige ziekte.
als u een ernstige overgevoeligheidsreactie heeft of heeft gehad of wordt vermoed. als u een 

voorgeschiedenis heeft van een ernstige hartaandoening.

als u lijdt aan hartfalen of als u andere risicofactoren heeft voor het ontwikkelen van hartfalen, zoals 
problemen met uw nieren. Uw arts zal u informeren over de tekenen en symptomen van hartfalen. 
Symptomen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, toenemende kortademigheid, snelle 
gewichtstoename en zwelling van de voeten (pedaaloedeem). U dient onmiddellijk uw arts, apotheker 
of verpleegkundige te bellen als u een van deze symptomen ervaart.

als u geneesmiddelen gebruikt om uw bloeddruk te verlagen (antihypertensiva) en een voorgeschiedenis heeft 
van lage bloeddruk (hypotensie). Voor meer informatie, zie rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen 
en Qtern” hieronder.
als u een zeer hoog suikergehalte in uw bloed heeft waardoor u uitgedroogd kunt raken (te veel 
lichaamsvloeistof verliezen). Mogelijke verschijnselen van uitdroging staan   bovenaan rubriek 4. Vertel het 
uw arts voordat u Qtern gaat gebruiken als u een van deze verschijnselen heeft.
als u misselijkheid (misselijkheid), braken of koorts heeft of krijgt of als u niet kunt eten of drinken. Deze 
omstandigheden kunnen uitdroging veroorzaken. Uw arts kan u vragen om te stoppen met het innemen van Qtern 
totdat u hersteld bent om uitdroging te voorkomen.
als u vaak urineweginfecties krijgt of een ernstige urineweginfectie heeft, waaronder 
urosepsis of pyelonefritis, die koorts en/of koude rillingen kan veroorzaken, branderig 
gevoel bij het plassen (plassen), bloed in de urine, pijn in uw rug of kant. U dient 
onmiddellijk uw arts, apotheker of verpleegkundige te bellen als u een van deze 
symptomen ervaart.
als u 75 jaar of ouder bent.
als u een geneesmiddel gebruikt om uw bloedsuiker te verlagen, zoals insuline of sulfonylureumderivaten. 
als u een ander geneesmiddel voor diabetes gebruikt dat “pioglitazon” bevat.
als u een verhoging van de hoeveelheid rode bloedcellen in uw bloed heeft, zoals blijkt uit tests.

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-
-



Als een van het bovenstaande op u van toepassing is (of als u het niet zeker weet), neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige 

voordat u Qtern inneemt.

Diabetische huidlaesies (huidbeschadigingen zoals zweren of zweren) zijn een veel voorkomende complicatie van diabetes. 
Rash is waargenomen bij zowel saxagliptine als dapagliflozine, indien afzonderlijk gegeven (zie rubriek 4). U wordt 
geadviseerd de aanbevelingen voor huidverzorging op te volgen die u van uw arts of verpleegkundige heeft gekregen. 
Neem contact op met uw arts als u blaren op de huid krijgt, aangezien dit een teken kan zijn van een aandoening die 
bulleus pemfigoïd wordt genoemd. Uw arts kan u vragen om te stoppen met Qtern.

Zoals voor alle diabetespatiënten is het belangrijk om regelmatig uw voeten te controleren en u te houden aan alle andere 

adviezen met betrekking tot voetverzorging die door uw zorgverlener worden gegeven.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een combinatie van symptomen krijgt van pijn, gevoeligheid, 
roodheid of zwelling van de geslachtsdelen of het gebied tussen de geslachtsorganen en de anus met koorts of een 
algemeen onwel voelen. Deze symptomen kunnen een teken zijn van een zeldzame maar ernstige of zelfs 
levensbedreigende infectie, genaamd necrotiserende fasciitis van het perineum of gangreen van Fournier, die het 
weefsel onder de huid vernietigt. gangreen van Fournier moet onmiddellijk worden behandeld.

Nierfunctie
Uw nieren moeten worden gecontroleerd voordat u begint met het innemen van dit geneesmiddel en terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

urinetests
Vanwege de manier waarop Qtern werkt, zal uw urine positief testen op suiker terwijl u dit geneesmiddel 
gebruikt.

Kinderen en adolescenten
Qtern wordt niet aanbevolen voor kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar, omdat het niet is 
onderzocht bij deze patiënten.

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

gebruiken.

Vertel uw arts vooral:
- als u een geneesmiddel gebruikt om de hoeveelheid water die u uit het lichaam verlaat te verhogen 

(diureticum). Uw arts kan u vragen om te stoppen met het innemen van Qtern. Mogelijke tekenen van te veel 
vochtverlies uit uw lichaam staan   bovenaan rubriek 4.
als u geneesmiddelen gebruikt die een van de volgende werkzame stoffen bevatten:-
- Carbamazepine, fenobarbital of fenytoïne. Deze kunnen worden gebruikt om toevallen (aanvallen) of chronische pijn onder controle 

te houden.

- Dexamethason – een steroïde geneesmiddel. Dit kan worden gebruikt om ontstekingen in verschillende 

lichaamsdelen en organen te behandelen.

- Rifampicine. Dit is een antibioticum dat wordt gebruikt om infecties zoals tuberculose te behandelen.

- Ketoconazol. Dit kan worden gebruikt om schimmelinfecties te behandelen.
- Diltiazem. Dit is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van angina (pijn op de borst) en een lagere bloeddruk.

Als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is (of als u het niet zeker weet), neem dan contact op met uw arts voordat u Qtern inneemt.

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. Qtern wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap 
en uw arts zal u vragen om te stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel als u zwanger wordt. Praat met uw 
arts over de beste manier om uw bloedsuikerspiegel onder controle te houden terwijl u zwanger bent.

U mag Qtern niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit geneesmiddel overgaat in de moedermelk. 
Neem contact op met uw arts als u borstvoeding wilt geven of borstvoeding geeft voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet te verwachten dat Qtern invloed heeft op uw vermogen om auto te rijden of gereedschap of machines te gebruiken. Als u zich 

duizelig voelt tijdens het gebruik van Qtern, rijd dan niet en gebruik geen gereedschap of machines. Het gebruik van dit geneesmiddel kan 

ertoe leiden dat de bloedsuikerspiegel te laag wordt (hypoglykemie), wat symptomen kan veroorzaken zoals beven, zweten en verandering 

van het gezichtsvermogen, en kan uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te bedienen beïnvloeden.

Qtern bevat lactose
Qtern bevat lactose (melksuiker). Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet 
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Natriumgehalte
Qtern bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' 
is.

3. Hoe gebruikt u Qtern

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

Hoeveel te nemen?
De aanbevolen dosering is één tablet per dag.-

Inname van dit geneesmiddel

-
-
-

Slik de tablet heel door met een half glas water. U 
kunt uw tablet met of zonder voedsel innemen.
U kunt de tablet op elk moment van de dag innemen. Probeer het echter elke dag op hetzelfde tijdstip in te 
nemen. Dit zal u helpen herinneren dat u het moet innemen.

Uw arts kan andere geneesmiddelen voorschrijven om de hoeveelheid suiker in uw bloed te verlagen. Denk eraan om 

andere geneesmiddelen in te nemen zoals uw arts u heeft verteld. Dit zal helpen om de beste resultaten voor uw gezondheid 

te krijgen.

Dieet en lichaamsbeweging

Om uw diabetes onder controle te houden, moet u uw dieet en lichaamsbeweging nog steeds volgen, zelfs als u dit 
geneesmiddel gebruikt. Het is dus belangrijk om de adviezen over voeding en lichaamsbeweging van uw arts, apotheker 
of verpleegkundige op te volgen. In het bijzonder, als u een dieet voor gewichtscontrole voor diabetes volgt, moet u dit 
blijven volgen terwijl u Qtern gebruikt.



Wat u moet doen als u meer van Qtern heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer Qtern-tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts of ga naar een 

ziekenhuis. Neem het medicijnpakket mee.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Qtern . in te nemen

Wat u moet doen als u een tablet bent vergeten in te nemen.

- Als het minder dan 12 uur geleden is dat u uw dosis had moeten innemen, neem dan een dosis Qtern in zodra u 
eraan denkt. Neem vervolgens uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
Als het meer dan 12 uur geleden is dat u uw dosis had moeten innemen, sla dan de gemiste dosis over. Neem 

vervolgens uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Neem geen dubbele dosis Qtern om een   vergeten dosis in te halen.

-

-

Als u stopt met het innemen van Qtern

Stop niet met het innemen van Qtern zonder eerst met uw arts te overleggen. Uw bloedsuikerspiegel kan stijgen 
zonder dit geneesmiddel.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts, apotheker of 

verpleegkundige.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige symptomen hebben onmiddellijke medische aandacht nodig:

Stop met het innemen van Qtern en ga onmiddellijk naar een arts als u een van de volgende ernstige bijwerkingen 
krijgt:

- Symptomen van een ernstige allergische reactie die zelden worden gezien (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 

1.000 mensen), waaronder:

- Uitslag
- Verhoogde rode vlekken op uw huid (netelroos)
- Zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en de keel die ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken of

slikken.
Uw arts kan u een geneesmiddel voorschrijven om uw allergische reactie te behandelen en een ander 
geneesmiddel voor uw diabetes.

- PancreatitisSoms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers): ernstige en aanhoudende 
pijn in de buik (maagstreek) die door kan reiken naar uw rug, evenals misselijkheid en braken, 
aangezien dit een teken kan zijn van een ontstoken alvleesklier .

- Uitdroging (verlies van te veel vocht uit uw lichaam), soms gezien (kan voorkomen bij maximaal 1 op 
de 100 mensen).
Dit zijn tekenen van uitdroging:

- zeer droge of plakkerige mond, erg dorstig gevoel
- erg slaperig of moe voelen
- weinig of geen water plassen (urine)
- snelle hartslag.

-Urineweginfectie, vaak gezien (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen).



Dit zijn tekenen van een ernstige infectie van de urinewegen:
- koorts en/of koude rillingen

- branderig gevoel bij het plassen (plassen)
- pijn in uw rug of zij.

Hoewel het soms voorkomt, moet u uw arts onmiddellijk informeren als u bloed in uw urine ziet.

- Lage bloedsuikerspiegels (hypoglykemie), zeer vaak gezien (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen) bij 
gebruik met andere diabetesgeneesmiddelen waarvan bekend is dat ze hypoglykemie veroorzaken.
Dit zijn de tekenen van een lage bloedsuikerspiegel:

- trillen, zweten, zich erg angstig voelen, snelle hartslag
- hongergevoel, hoofdpijn, verandering in het gezichtsvermogen

- een verandering in uw stemming of een verward gevoel.

Uw arts zal u vertellen hoe u een lage bloedsuikerspiegel moet behandelen en wat u moet doen als u een van de bovenstaande 

symptomen krijgt.

- Diabetische ketoacidose, zelden gezien (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen)

Dit zijn de tekenen van diabetische ketoacidose (zie ook rubriek 2 Waarschuwingen en voorzorgen):
- verhoogde niveaus van "ketonlichamen" in uw urine of bloed
- snel gewichtsverlies
- zich ziek voelen of ziek zijn
- buikpijn
- extreme dorst
- snelle en diepe ademhaling
- verwardheid
- ongebruikelijke slaperigheid of vermoeidheid

- een zoete geur van uw adem, een zoete of metaalachtige smaak in uw mond of een andere geur van 
uw urine of zweet.

Dit kan gebeuren ongeacht de bloedglucosespiegel. Uw arts kan besluiten om uw behandeling met 
Qtern tijdelijk of permanent stop te zetten.

- Necrotiserende fasciitis van het perineumof gangreen van Fournier, een ernstige infectie van de weke delen van de 

geslachtsdelen of het gebied tussen de geslachtsdelen en de anus, die zeer zelden voorkomt (kan voorkomen bij maximaal 1 

op de 10.000 mensen).

Stop met het innemen van Qtern en ga onmiddellijk naar een arts of verpleegkundige als u een van de bovenstaande ernstige 

bijwerkingen opmerkt.

Andere bijwerkingen bij gebruik van Qtern alleen of in combinatie met metformine: 
Vaak
- genitale infectie (spruw) van uw penis of vagina (verschijnselen kunnen zijn: irritatie, jeuk, 

ongewone afscheiding of geur)
-
-
-
-
-
-
-
-

rugpijn
meer plassen (urine) dan normaal of vaker moeten plassen veranderingen in de 
hoeveelheid cholesterol of vetten in uw bloed (aangetoond in tests) verhoging 
van de hoeveelheid rode bloedcellen in uw bloed (aangetoond in tests) daling 
van creatinine renale klaring (aangetoond in tests)
duizeligheid

vermoeidheid

maagpijn



-
-
-

ernstige gewrichtspijn (artralgie) 
infectie van de borst of longen
infectie van de sinussen met een gevoel van pijn en volheid achter uw wangen en ogen 
(sinusitis)
ontstoken neus of keel (nasofaryngitis) (verschijnselen hiervan kunnen een verkoudheid of een zere 
keel zijn) maagpijn en indigestie (dyspepsie)
misselijkheid

diarree
ontstoken maag of darm, meestal veroorzaakt door een infectie (gastro-enteritis) 
hoofdpijn, spierpijn (myalgie)
braken, maagontsteking (gastritis)
veranderingen in laboratoriumtests (bijvoorbeeld verminderde nierklaring van creatinine of 
verhoogde hematocriet)
uitslag.

-
-
-
-
-
-
-
-

-

Ongewoon
-
-
-
-
-
-

dorst
constipatie
's nachts uit de slaap ontwaken om te plassen 
droge mond
gewicht afgenomen
verhogingen van creatinine of ureum (aangetoond in laboratoriumbloedonderzoeken)

-
-
-
-
-
-

afname van de nierfunctie
huiduitslag die kan bestaan   uit bultjes, huidirritatie of onaangename jeuk 
problemen bij het krijgen of behouden van een erectie (erectiestoornis)
schimmelinfectie
overgevoeligheidsreacties
jeuk in het genitale gebied (pruritus genitale of vulvovaginale pruritus) of ongemak bij het 
plassen.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
- blaarvorming van de huid (bulleuze pemfigoïd)

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 de 
Yellow Card Scheme: Website: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 Qtern

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister en de doos na 
'EXP'. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.



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.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Wat bevat Qtern
-
-

De werkzame stoffen zijn saxagliptine en dapagliflozine.
Elke tablet bevat saxagliptinehydrochloride overeenkomend met 5 mg saxagliptine en 
dapagliflozine propaandiolmonohydraat overeenkomend met 10 mg dapagliflozine.

- De andere ingrediënten zijn:
- tabletkern: microkristallijne cellulose (E460i), croscarmellose-natrium (E468) (zie rubriek 

2 'Natriumgehalte'), watervrije lactose (zie rubriek 2 'Qtern bevat lactose'), 
magnesiumstearaat (E470b), dentaal silica (E551) .

- filmomhulling: polyvinylalcohol (E1203), macrogol 3350, titaandioxide (E171), talk 
(E553b), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172).

- drukinkt: schellak, indigokarmijn aluminiumlak (E132).

Hoe ziet Qtern eruit en wat is de inhoud van de verpakking
Qtern 5 mg/10 mg filmomhulde tabletten zijn lichtbruine tot bruine, biconvexe, ronde, filmomhulde 
tabletten, met aan de ene kant "5/10" bedrukt en aan de andere kant "1122" bedrukt in blauwe inkt.

Qtern 5 mg/10 mg tabletten zijn verkrijgbaar in aluminium blisterverpakkingen in verpakkingsgrootten van 14, 28 of 98 

filmomhulde tabletten in kalenderblisterverpakkingen en 30 filmomhulde tabletten in blisterverpakkingen.

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de 

handel brengen AstraZeneca UK Limited, 600 

Capability Groen,

Luton,
LU1 3LU,
VK.

Fabrikant
AstraZeneca AB
Gärtunavägen
SE-151 85 Södertälje
Zweden

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2021
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Andere informatiebronnen

Voor het beluisteren of aanvragen van een exemplaar van deze folder in braille, grote 
letter of audio kunt u gratis bellen met:

0800 198 5000

Wees klaar om de volgende informatie te geven:

Productnaam
Qtern 5 mg/10 mg filmomhulde tabletten

Referentienummer
17901/0339

Dit is een dienst van het Koninklijk Nationaal Instituut voor Blinden.


