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Ref : 100900

BIJSLUITER 

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

EUPHON Stroop

Sisymbrium officinale Scop. (Heeskruid)

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen 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.
 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
 Krijgt u 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.
 Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw

arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Euphon stroop en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

1. WAT IS EUPHON STROOP  EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?

Euphon stroop is gebruikt om hoest te verlichten nadat elke ernstige aandoening uitgesloten werd.
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 INNEMEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- Bij kinderen jonger dan 3 jaar.
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 
6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
- Niet langdurig gebruiken zonder medisch advies.
- Diabetici of mensen die een suikerarm dieet volgen, moeten rekening houden met het gehalte aan 

sacharose: 10,28 g sacharose per 15 ml - 3,4 g sacharose per 5 ml.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt  u  naast  Euphon  stroop nog andere  geneesmiddelen,  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.
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Waarop moet u letten met eten en drinken ?
Niet van toepassing.

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.

Uit voorzorgen wordt Euphon stroop niet aanbevolen tijdens de zwangerschap en de borstvoeding en 
bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd die geen contraceptie gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Geen verandering van waakzaamheid gerapporteerd.

Euphon stroop bevat:

- Sucrose: Bevat 10,28 g g sucrose per dosis van 15 ml. Voorzichtigheid is geboden bij
patiënten met diabetes mellitus. 

- Ethanol: Dit geneesmiddel bevat 2,7 vol % ethanol (alcohol), d.w.z. max. 320  mg per 
dosis van 15 ml. 
Schadelijk bij alcoholisme. 
Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven,
kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening
of epilepsie.

- Methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216). Kan
allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Neem dit  geneesmiddel  altijd  precies  in  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.

Oraal gebruik.

De aanbevolen dosering is:
- Volwassenen: 1 eetlepel (15 ml) 3 tot 4 maal per dag, na de maaltijd.

Kinderen
- Kinderen van 3 tot 6 jaar : 1 koffielepel (5 ml) 3 maal per dag, na de maaltijd.
- Kinderen van 6 tot 12 jaar : 2 koffielepels (10 ml) 3 maal per dag, na de maaltijd.
- Kinderen ouder dan 12 jaar : 1 soeplepel (15 ml) 3 maal per dag, na de maaltijd.

Gebruik Euphon stroop niet bij kinderen jonger dan 3 jaar.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen ?

Wanneer u te veel van Euphon stroop heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245)
In geval van overdosering is er een symptomatische behandeling nodig.

Bent u vergeten dit middel in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
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Als u stopt met het innemen van dit middel

Niet van toepassing

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.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks 
melden via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II 

Galileelaan 5/03
1210 BRUSSEL

Postbus 97
1000 BRUSSEL 
Madou

Website: http:///  www.eenbijwerkingmelden.be   
e-mail: mailto:  adr@fagg.be  

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van 
dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
Bewaren beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles /
de  verpakking  na  EXP  (maand  /  jaar).  De  laatste  dag  van  die  maand  is  de  uiterste
houdbaarheidsdatum.

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 Sisymbrium officinale Scop. (Heeskruid).  1 ml stroop bevat 
5,5 mg Sisymbrium officinale Scop. (Heeskruid) [Gedroogde bloeiende bovengrondse delen]
(waterig droog extract op maltodextrine - 6 plantendelen voor 1 deel extract).

- De  andere  stoffen  in  dit  middel  zijn:  Cochenillerood  A,  methylparahydroxybenzoaat,
propylparahydroxybenzoaat,  citroenzuur  monohydraat,  natuurlijke  frambozensmaak,  sucrose,
alcohol, gezuiverd water q.s.p. 100ml.

Hoe ziet Euphon stroop eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Stroop in een fles van 200ml.
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Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Mayoly Benelux
Rue du cours d'Eau,10
B-1428 Lillois

Fabrikant: Sophartex
Rue du Pressoir 21
F - 285000 Vernouillet

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE262175

Afleveringswijze : Vrije aflevering. 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in November 2021.
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