Gepersonaliseerde
informatie voor de patiënt
Dit is Jos Pil!
En meneer Pil heeft zijn naam niet gestolen, want om
medische redenen dient hij verschillende medicijnen
te nemen. Het is voor meneer Pil dus enorm
belangrijk dat hij weet wanneer hij welke medicatie
moet nemen, en of die in combinatie genomen mag
worden met zijn andere medicatie.

In de gepersonaliseerd informatie van Farmad kan Jos perfect lezen:
waarvoor de medicatie dient
welke eventuele bijwerkingen er kunnen optreden
hoe vaak hij het medicijn dient in te nemen
welke andere medicatie hij gebruikt, en of deze samen ingenomen mogen worden.
...

Bekijk hieronder hoe de
gepersonaliseerde informatie
voor de patiënt eruit ziet!
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Asaflow tablet
maagsapresistent 160 mg
Werking
■ Het werkzame middel
Het werkzame middel in dit geneesmiddel
is acetylsalicylzuur. In elke tablet zit 160 mg
acetylsalicylzuur.
■ Waar het medicijn voor is
Om te voorkomen dat een bloedvat verstopt raakt door
een stolsel (een bloedprop). Hierdoor vermindert de
kans op bijvoorbeeld een hartaanval of beroerte.
Bij kinderen wordt het gebruikt bij het syndroom van
Kawasaki. Dit is een zeldzame aandoening met koorts,
opgezette klieren en huiduitslag.

■ Hoe dit medicijn werkt
Zorgt er voor dat het langer duurt totdat het bloed stolt
(een bloedverdunner).
Het remt ook onstekingen, het vermindert pijn en
verlaagt koorts.

■ Wanneer het begint te werken
De bloedverdunnende werking begint binnen een half
uur.

Bijwerkingen
Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke
bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor
te komen.
Er kunnen tijdens het gebruik maagklachten ontstaan.
Het kan helpen om dit middel na wat eten in te nemen.
Sommige mensen (vooral ouderen) hebben een grotere
kans op een zweer in de maag of darm. De arts kan een
middel voorschrijven dat de maag en darm beschermt.
De volgende bijwerkingen komen zelden voor:
• zwarte ontlasting of bloed bij de ontlasting. Dit kan
wijzen op bloedverlies uit de maag of darm.

•

overgevoeligheids-reacties. Te merken aan
bijvoorbeeld jeuk, huiduitslag, benauwd zijn,
zwellingen (van bijvoorbeeld gezicht, lippen, tong of
handen) of een snelle pols

Voor u dit medicijn gaat gebruiken
■ Gebruik met uw andere medicijnen
Volgens onze gegevens gebruikt u nu de volgende
geneesmiddelen:

•
•
•
•

Asaﬂow tablet 80 mg (acetylsalicylzuur)
Atenolol tablet 50 mg Sandoz (atenolol)
Lipitor tablet 20 mg (atorvastatine)
Paracetamol tablet 1 gram Sandoz (paracetamol)

We hebben gecontroleerd of Asaﬂow (acetylsalicylzuur)
samen gaat met uw andere geneesmiddelen. U kunt
deze geneesmiddelen samen gebruiken. Wij hebben
geen extra adviezen voor u.
Als de gegevens niet kloppen of bij wijzigingen
Geef aan ons door als onze gegevens over uw
geneesmiddel-gebruik niet kloppen. We passen deze
dan aan.
Geef ook aan ons door als de dosering van uw
geneesmiddelen verandert. Dit geldt ook als u
stopt met het gebruik. En als u weer start met
geneesmiddelen die u nog in huis heeft.
Als u andere geneesmiddelen gebruikt
Dit geneesmiddel kan wisselwerkingen hebben met
andere middelen. Vraag daarom advies als u:

•
•
•

geneesmiddelen zonder voorschrift bij de apotheek
koopt
geneesmiddelen van de drogist of supermarkt
gebruikt
middelen gebruikt zoals vitamines, kruidenmiddelen
of homeopathie.

zie volgende bladzijde »

Acetylsalicylzuur tablet maagsapresistent 160 mg

■ Gebruik bij uw andere ziekten of klachten
Niet gebruiken bij
Een overgevoeligheids-reactie na gebruik van sommige
geneesmiddelen, namelijk bepaalde pijnstillers,
bloedverdunners of middelen bij darmziekten.
Overgevoeligheid-reacties zijn bijvoorbeeld
huiduitslag, benauwdheid of zwelling van de mond of
keel. Overleg dan eerst met de apotheker of arts.
Let op bij
• een bloeding in de maag of in de darmen. Ook als u
deze in het verleden heeft gehad.
• bloedarmoede door een tekort aan het enzym G6PD
(een aangeboren afwijking). Dit middel kan namelijk
een aanval uitlokken.
• ziekten waarbij sneller bloedingen ontstaan en
bloedingen langer duren. Door gebruik van dit
middel is de kans op bloedingen groter.
• vastgestelde leverproblemen
Overleg hierover met de apotheker of arts.
Let ook op bij
• een hersenbloeding in het verleden. Overleg dan met
de arts of u dit middel mag gebruiken.
• een zweer in de maag of darm. Of als u al last heeft
van erge maagklachten zoals pijn of brandend
maagzuur. De arts kan dan een middel voorschrijven
dat de maag en darm beschermt. Gebruik dit middel
dan niet zonder deze maag/darm beschermer.
• een ingreep, zoals het trekken van een kies of een
(kleine) operatie. Overleg hierover met de (tand)arts.
• kinderen tot 16 jaar met windpokken of griep
(inﬂuenza). De kans op erge bijwerkingen (syndroom
van Reye) is dan namelijk hoger. Gebruik dit middel
bij kinderen alleen na overleg met de arts.

■ Gebruik bij zwangerschap
U kunt dit geneesmiddel gebruiken tijdens de
zwangerschap. Gebruik alleen niet meer dan 80 mg per
dag. Overleg hierover met de arts of apotheker.
Niet van toepassing.

■ Gebruik bij borstvoeding
U kunt dit middel gebruiken als u borstvoeding geeft.
Maar gebruik het alleen na overleg met de arts of
apotheker.
Niet van toepassing.

Het gebruik van dit medicijn
De tablet heel doorslikken met een half glas water. Niet
kauwen of ﬁjn maken.
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verander niet zelf de dosering. Stop nooit zonder
overleg met de arts.

■ Gebruikelijke doseringen
Volwassenen: meestal 1 maal per dag 1 tablet. Soms
1 maal per dag 2 tabletten. Soms op de eerste dag(en)
1 maal per dag 2 tot 4 tabletten.
Kinderen: alleen op advies van de arts gebruiken. De
dosering wordt in overleg met de arts vastgesteld.

■ Bij een vergeten dosering
Het advies hangt af van het tijdstip dat u er achter
komt:
• Is het nog dezelfde dag? Neem de dosering dan
alsnog in.
• Is het al de volgende dag? Sla dan de vergeten
dosering over.

Andere adviezen
Gezond leven heeft een gunstige invloed op het beloop
van hart- en vaatziekten. Daarom is het volgende
belangrijk:
• eet gezond en gebruik niet te veel zout
• stop met roken
• neem voldoende lichaamsbeweging. Bijvoorbeeld
elke dag een half uur normale dagelijkse beweging,
zoals lopend of ﬁetsend naar de winkel gaan.
• zorg voor voldoende ontspanning
• voor mannen geldt: drink niet meer dan 2 glazen
alcohol per dag. Drink liever niet elke dag
• voor vrouwen geldt: drink niet meer dan 1 glas
alcohol per dag. Drink liever niet elke dag
• afvallen bij overgewicht.

Kenmerken van dit medicijn
tabletten.

Bij vragen, of voor meer informatie
Overleg met de apotheker of arts bij vragen over het
gebruik van dit geneesmiddel.
Uw ervaring met geneesmiddelen is waardevol
voor anderen. Het kan helpen informatie over
geneesmiddelen te verbeteren. Meld ervaringen met
bijwerkingen daarom op: www.fagg.be. Meld andere
ervaringen op: www.meldpuntgeneesmiddelen.be.
Wilt u meer weten over uw ziekte? Of er over praten
met anderen? Uw apotheker, arts of patiëntenorganisatie kan informatie geven.

Voor een goede werking is het belangrijk dit middel
elke dag in te nemen. Blijf dit middel gebruiken en
zie volgende bladzijde »
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Over deze medicijn-informatie
Deze informatie over uw geneesmiddel is voor u persoonlijk
samengesteld. Daarom is deze niet geschikt voor andere mensen.
Deze informatie komt ook niet in de plaats van de bijsluiter van
de fabrikant of aanwijzingen van de arts. Het is een selectie uit
wat bekend is over dit geneesmiddel. Het bevat dus niet alle
mogelijke waarschuwingen en bijwerkingen.
Merkt u verschillen op tussen de bijsluiter en deze informatie?
Vraag dan de apotheker of arts om meer uitleg.
Laatste wijziging in deze informatie: 18 februari 2016.

Informatie van de apotheek
Bedankt voor uw bezoek!
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