Bijsluiter

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Glycerine zetpillen Lambo volwassenen 3,7 g
Glycerine zetpillen Lambo kinderen 2 g
Glycerine zetpillen Lambo zuigelingen 1 g
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
• Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.
• Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.

WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Dit middel behoort tot de laxeermiddelen. In de darm trekt het water aan en maakt de stoelgang
week waardoor de darm binnen de 30 minuten geprikkeld wordt tot ontlasting.
U kunt dit middel gebruiken ter behandeling van toevallige of voorbijgaande verstopping
(constipatie).
Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
2.

WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
• U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
• Als uw darmkanaal geblokkeerd is.
• Bij buikpijn zonder gekende oorzaak.
• Bij misselijkheid en braken.
• Bij ontstoken karteldarm en aarskloven.
• Bij verschijnselen van uitdroging.
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Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
• Als u bejaard bent.
• Als u suikerziekte hebt.
• Als u dit middel langdurig gebruikt.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Waterafdrijvende middelen kunnen stoornissen van de inwendige mineralenbalans verergeren.
Gebruikt u naast Glycerine zetpillen Lambo nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen
gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Glycerine zetpillen Lambo mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding:
Glycerine zetpillen Lambo mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Glycerine zetpillen Lambo heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het gebruik van machines.
3.

HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering voor volwassenen is 1 tot 2 zetpillen per dag, aan te brengen in de
aars.
Het inbrengen van de zetpil wordt vergemakkelijkt door het te bevochtigen, dan glijdt het beter.
Langdurig gebruik van laxeermiddelen moet vermeden worden. U moet proberen de chronische
verstopping te overwinnen door uw voedingspatroon en uw levensstijl aan te passen.
Gebruik bij kinderen
De gebruikelijke dosering voor kinderen en zuigelingen is 1 tot 2 zetpillen per dag, aan te
brengen in de aars.
Het inbrengen van de zetpil wordt vergemakkelijkt door het te bevochtigen, dan glijdt het beter.
Langdurig gebruik van laxeermiddelen moet vermeden worden. U moet proberen de chronische
verstopping te overwinnen door uw voedingspatroon en uw levensstijl aan te passen.
Heeft u teveel van dit middel gebruikt?
Wanneer u teveel Glycerine zetpillen Lambo heeft gebruikt of ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Er is geen risico van overdosering gekend bij rectaal gebruik (toediening via de aars) van
glycerine. Als u grote hoeveelheden glycerine zetkaarsjes langs de mond heeft ingenomen kan
slijmvliesirritatie, braakneiging, hoofdpijn en dorstgevoel optreden.
Drinken van vocht kan voorgesteld worden.
In extreme gevallen kan zich een te hoog bloedsuikergehalte voordoen, dit moet door een arts
vastgesteld en behandeld worden.
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Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Rectale irritatie of een branderig gevoel treden zelden op.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.

HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Bewaren beneden 25°C.
Indien u de zetpillen op een koele plaats zou bewaren, moet u een half uur voor het toedienen
de zetpil op kamertemperatuur laten komen.
Buiten zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
etiket na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Gebruik Glycerine zetpillen niet als u merkt dat de zetpillen verkleurd zijn.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag
uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan
op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.

INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?
• De werkzame stof in dit middel is glycerine 65 %.
• De andere stoffen in dit middel zijn gelatine 13 % en gezuiverd water 22 %.
Hoe ziet Glycerine zetpillen Lambo eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dozen met 10 en 100 zetkaarsjes volwassenen, doos met 10 zetpillen kinderen of doos met 10
zetkaarsjes zuigelingen.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria LAMBO N.V.
Pieter de Smethstraat 7
B-2140 Antwerpen (België)
Tel.: 03 236 23 64
Fax: 03 235 12 93
E-mail: info@labo-lambo.be
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Nummer voor het in de handel brengen:
BE193645 (Volwassenen 10 stuks)
BE207952 (Volwassenen 100 stuks)
BE193636 (Kinderen 10 stuks)
BE193627 (Zuigelingen 10 stuks)
Afleveringswijze:
Geneesmiddel niet op voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2013
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