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Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt  
bij blaasontsteking.

Hoe werkt dit medicijn?

Een blaasontsteking is  
een ontsteking door bacteriën.  
Dit medicijn doodt bacteriën.  
 
U heeft meestal na een paar dagen 
minder klachten. 

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 en maak de kuur af. 

Zijn uw klachten na 3 dagen 
niet minder of juist erger? 
Neem dan contact op  
met uw arts.

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 capsule in met eten, 
melk of yoghurt. U wordt dan 
minder snel misselijk  
en het werkt dan beter.

Neem de capsule heel in. Niet kauwen.

Neem dit medicijn goed verdeeld  
over de dag in. Het werkt dan beter.

Neem uw laatste capsule van de dag 
vlak voor u gaat slapen in.  
Plas eerst uw blaas leeg en neem daarna 
pas de capsule in. Dit medicijn kan dan 
de hele nacht werken in uw blaas. 

Maak de hele kuur af. Ook als u denkt 
dat u beter bent. Er kunnen nog 
bacteriën in uw blaas zitten.

Bent u de capsule vergeten in 
te nemen? U neemt dit 
medicijn 4 keer per dag.  
Duurt het meer dan 2 uur  
tot u de volgende capsule moet 
innemen? Neem de vergeten 
capsule dan direct in.  
Duurt het minder dan 2 uur  
tot u de volgende capsule moet 
innemen? Sla de vergeten 
capsule dan over. U neemt  
deze vergeten capsule alsnog 
in aan het einde van uw kuur.

Let op!

U mag autorijden  
als u dit medicijn gebruikt. 

Alcohol heeft geen invloed  
op hoe dit medicijn werkt. 

Bent u zwanger?  
U kunt dit medicijn veilig 
gebruiken tot de laatste weken 
vóór de uitgerekende datum 
van bevalling.

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

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers  
van dit medicijn krijgt last van:
• Haaruitval (tijdelijk). 
• Hoofdpijn.
• Duizelig zijn.
• Maagklachten en darmklachten.
• Donkere plas. Dit is normaal.

Ongeveer 1 op de 1000 gebruikers  
van dit medicijn krijgt last van:
• Tintelingen, geen gevoel  

in uw handen of voeten.
• Hoesten of moeilijk kunnen ademen.
• Geelzucht. Hierbij worden  

uw oogwit en huid geel.
• Huiduitslag.

 
Heeft u 1 van deze 
bijwerkingen? Neem dan direct 
contact op met uw arts.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op 
kamertemperatuur en in de verpakking. 
Dan kan het niet vochtig worden.  
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 Nitrofurantoïne
Capsules bij blaasontsteking
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