Medicijn in het kort voor Tramadol
Smelttabletten bij pijn
Hoe gebruikt u dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij erge pijn,
zoals na operaties, na een ongeluk
en bij kanker.
Het wordt ook gebruikt bij pijn
door schade aan een zenuw (zenuwpijn)
en wanneer het kraakbeen in uw
gewrichten dunner wordt (artrose).

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.

Hoe werkt dit medicijn?
Dit medicijn is een sterke pijnstiller.
Het maakt uw pijn minder.
De smelttabletten werken snel. U heeft
meestal binnen 1 uur minder pijn.
Dit medicijn werkt 4 tot 6 uur lang.

Neem dit medicijn goed verdeeld
over de dag in. Het werkt dan beter.
Laat de tablet op uw tong ‘smelten’
en slik daarna door. Niet kauwen.
Of laat de tablet uit elkaar vallen
in een glas water. Roer even en drink op.
Spoel het glas daarna met water
en drink dat ook op.
U kunt de smelttablet met
en zonder eten innemen.

Belangrijkste waarschuwingen
Gebruik dit medicijn zo kort
mogelijk. Anders wordt het
moeilijk om te stoppen
en werkt dit medicijn
minder goed.
Gebruikt u dit medicijn al voor
een lange tijd en wilt u stoppen?
Stop dan niet in één keer.
U kunt last krijgen van klachten zoals:
onrust, overgeven, niet kunnen slapen
en in de war zijn.
Ga naar uw arts of apotheker
als u wilt stoppen met dit medicijn.

vergeten

Bent u de smelttablet vergeten
in te nemen? Lees de bijsluiter
voor wat u moet doen
of kijk op apotheek.nl.

Let op!

Belangrijkste bijwerkingen
Als u begint met dit medicijn,
of als uw dosering hoger wordt
mag u de eerste 2 weken
niet autorijden.
Daarna mag u alleen
autorijden als u niet suf
of duizelig bent.
Wees voorzichtig
met alcohol drinken.
Dit kan u nog suffer maken.
Bent u zwanger? Vraag aan
uw arts of apotheker of u
dit medicijn mag gebruiken.
Het is niet zeker
of dit medicijn veilig is
voor de baby in uw buik.
Gebruik dit medicijn niet
vlak voor de bevalling.
Geeft u borstvoeding?
Dit medicijn kan in de
moedermelk komen.
Vraag aan uw arts
of apotheker of u dit medicijn
mag gebruiken.

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers
van dit medicijn krijgt last van:
• Verstopping en droge mond.
Drink veel water. Eet veel vezels,
zoals groente, fruit en
volkorenproducten. U kunt ook
een laxeermiddel gebruiken.
• Misselijk zijn en braken.
• Suf, slaperig of duizelig zijn.
• Heel veel zweten.

Hoe bewaart u dit medicijn?
Bewaar dit medicijn op
kamertemperatuur en in de verpakking.
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.

Colofon Deze informatie komt van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG en apothekersvereniging KNMP. Aan deze informatie kunnen geen rechten
worden ontleend. Lees altijd voor gebruik van uw medicijn de officiële bijsluiter en volg de adviezen van uw arts of apotheker.

Waarvoor is dit medicijn?

