Uw compacte bijsluiter voor Acetylsalicylzuur.
Bruistabletten bij koorts, griep, verkouden zijn en pijn.
Gebruik dit medicijn bij koorts, griep,
verkouden zijn en verschillende soorten
pijn. Zoals hoofdpijn, keelpijn, spierpijn
en pijn als u ongesteld bent.

Wat doet dit medicijn voor u?
Dit medicijn zorgt ervoor dat u minder
pijn heeft en het maakt uw koorts lager.
Het werkt meestal binnen een half uur.
Dit medicijn werkt 3 tot 6 uur lang.

Belangrijkste waarschuwingen
Dit medicijn heeft veel
wisselwerkingen met andere
medicijnen. Vraag aan uw
apotheker of u dit medicijn
veilig kunt gebruiken met
uw andere medicijnen.
Ook medicijnen die u zonder
recept heeft gekocht.

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.

Kinderen van 12 jaar en ouder:
Neem per keer 1 bruistablet van
324 mg. Wacht in ieder geval 4 uur
tot u de volgende bruistablet inneemt.
Maximaal 6 bruistabletten per dag.
Of
Neem per keer 1 bruistablet van
500 mg. Wacht in ieder geval 6 uur
tot u de volgende bruistablet inneemt.
Maximaal 4 bruistabletten per dag.
Volwassenen:
Neem per keer 2 of 3 bruistabletten
van 324 mg.
Wacht in ieder geval 4 uur tot u
de volgende bruistabletten inneemt.
Maximaal 12 bruistabletten per dag.
Of
Neem per keer 1 of 2 bruistabletten
van 500 mg.
Wacht in ieder geval 4 uur tot u
de volgende bruistabletten inneemt.
Maximaal 8 bruistabletten per dag.
Los de bruistablet op in een
glas water. Wacht tot het
bruisen is gestopt en drink op.
Spoel het glas daarna met
water en drink dat ook op.
Neem dit medicijn bij voorkeur in op
een lege maag. Het werkt dan het
snelst. U mag dit medicijn ook met
eten innemen. Dit medicijn begint
dan later te werken.
Heeft u snel last van uw maag?
Neem de bruistablet dan na wat eten.

vergeten

Bent u dit medicijn
vergeten in te nemen?
Neem de bruistablet direct.
Neem nooit meer dan
in de bijsluiter staat.

Wat moet u nog meer weten?
U mag autorijden als u dit
medicijn gebruikt.

Van alcohol kunt u last krijgen
van uw maag. Drink daarom
liever geen alcohol.
Bent u zwanger? Of wilt u
zwanger worden? Vraag aan
uw arts of apotheker of u dit
medicijn mag gebruiken.
Dit medicijn kan slecht zijn
voor de baby in uw buik.
Niet gebruiken in
de laatste 3 maanden
van uw zwangerschap.
Geeft u borstvoeding?
Dit medicijn komt in de
moedermelk. Dit kan slecht
zijn voor de baby. Vraag aan
uw arts of apotheker of u
dit medicijn mag gebruiken.

Hoe lang gebruikt u dit medicijn?
Gebruik dit medicijn tot u geen klachten
meer heeft. Of tot uw klachten minder
zijn geworden. Heeft u na 5 dagen nog
steeds klachten? Ga dan naar uw arts.

Belangrijkste bijwerkingen
Ongeveer 1 op de 10 gebruikers
van dit medicijn krijgt last van:
• Maagklachten en darmklachten.
Zoals brandend maagzuur,
maagpijn, misselijk zijn
en overgeven.
Ongeveer 1 op de 1000 gebruikers
van dit medicijn krijgt last van:
• Bloedingen, zoals een bloedneus,
bloedend tandvlees of
sneller blauwe plekken krijgen.
• Maagzweren, darmzweren of
bloedingen in maag of darm.
Bent u ouder dan 70 jaar?
Of heeft u eerder een maagzweer
of darmzweer gehad? Of gebruikt
u bloedverdunners? Dan heeft
u een maagbeschermer nodig.
Vraag dit aan uw arts of apotheker.

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.

Colofon Deze informatie komt van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG en apothekersvereniging KNMP
in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer weten? Lees de bijsluiter, dat kan ook via
www.geneesmiddeleninformatiebank.nl. Of bekijk www.apotheek.nl. U kunt ook contact opnemen met uw arts of apotheker.

Waarvoor is dit medicijn?

