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Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt om te 
voorkomen dat u de ziekte van Lyme 
krijgt na een tekenbeet.

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn doodt bacteriën 
(antibioticum). Lyme is een ontsteking 
door een bacterie. 

Met dit medicijn is de kans dat u  
de ziekte van Lyme krijgt heel erg klein. 

Dit medicijn werkt alleen  
als u het gebruikt binnen 72 uur  
na het verwijderen van de teek.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek 
of in de bijsluiter hoeveel u moet 
innemen. Gebruik dit medicijn altijd 
zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Neem de tablet in  
met een half glas water. 

Neem de tablet tijdens of na 
het eten in. Wordt u misselijk 
van dit medicijn? Neem de 
tablet dan in met wat eten.

U gebruikt dit medicijn maar 1 keer.

Let op!

U mag autorijden  
als u dit medicijn gebruikt. 

Alcohol heeft geen invloed  
op hoe dit medicijn werkt. 

Bent u zwanger? Vraag aan  
uw arts of apotheker of u  
dit medicijn kunt gebruiken.  
Het is niet zeker of  
dit medicijn veilig is  
voor zwangere vrouwen.

Geeft u borstvoeding? U kunt 
dit medicijn veilig gebruiken 
als u borstvoeding geeft.

Belangrijkste waarschuwingen

Bacteriën kunnen resistent worden  
voor dit medicijn. Dit betekent dat 
bacteriën niet meer gevoelig zijn voor 
het medicijn. Het is belangrijk dat dit 
niet gebeurt. Gebruik dit medicijn 
daarom op de juiste manier. 

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers  
van dit medicijn krijgt last van: 
• Misselijk zijn, maagpijn of buikpijn. 

Heeft u hier last van? Neem dit 
medicijn dan in met wat eten. 

• Diarree. Heeft u hier last van?  
Drink dan voldoende water,  
anders raakt u uitgedroogd.

• Duizelig zijn.
• Smaken niet goed proeven.
• Een tintelend gevoel  

in uw handen of voeten.
• Problemen met slapen.
• Minder goed kunnen zien en horen.
• Huiduitslag.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op 
kamertemperatuur. Dit betekent  
dat u dit medicijn gewoon in huis  
of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl 
en apotheek.nl  
of vraag uw arts of apotheker.

Medicijn in het kort voor Azitromycine
Tabletten om de ziekte van Lyme te voorkomen


