
HEBUCOL 
Benaming
HEBUCOL artichaut. Droog extract van de bladeren van de artisjok 

 : 

 
Samenstelling
Cynara scolymus fol.succ.extr.aquos.siccum 200 mg - Diatom.purific. - Amylum solani - Talcum - 
Dimethiconum – Calcii hydrogenophosphas - Silica colloidalis anhydrica - Castor hydrogenat.oleum - 
Magnesii stearas 

 :  

Filmcoating
Polyvidonum - Titanii dioxidum - Opadry white - Opagloss white 6000 q.s.p. 1 compr.obduct. 

:  

 

Tabletten (omhuld). 
Farmaceutische vorm en verpakking :  

Tube van 60 tabletten 
 
Farmacotherapeutische groep 
Het is een geneesmiddel op basis van planten. Het bevordert de galafscheiding en de afscheiding van 
water langs de nier. 

:  

 

Will Pharma. 
Registratiehouder : 

Sociale zetel : Monplaisirlaan 33,1030, Brussel.  
Briefwisseling : rue du Manil 80, 1301 Wavre. 
 
Fabrikant 
 

:  

LABORATORIA WOLFS 
Westpoort 50-58 
2070 Zwijndrecht. 
 
Aangewezen bij 
Het product wordt gebruikt om galafscheiding te bevorderen, echter nadat elke ernstige aandoening werd 
uitgesloten. 

:  

Het produkt veroorzaakt ook een lichte verhoging van de waterafscheiding langs de nier. 
 
Omstandigheden waarbij het gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden
Galstenen. 

 : 

Ernstige leverziekten en galblaasaandoeningen. 
Overgevoeligheid aan een van de bestanddelen van het produkt. 
 
Bijzondere voorzorgen
 In geval van een ernstige leveraandoening, is het aangeraden de behandelende geneesheer te raadplegen 
alvorens een behandeling met HEBUCOL artichaut te starten. Vermijd voedingsmiddelen die slecht 
worden verdragen door patienten met een aandoening van lever of gal (vet, chocolade, eieren, ...). 

 : 

Opgelet
geen langdurig gebruik zonder medisch advies. 

:  

 
Zwangerschap en borstvoeding
Bij gebrek aan voldoende gegevens, wordt het gebruik van HEBUCOL artichaut tijdens zwangerschap en 
borstvoeding afgeraden. 

 :  

 



Hoe gebruiken en hoeveel
De gebruikelijke dosis bedraagt: 2 tabletten 3 maal per dag. De tabletten innemen met een glas water bij 
de maaltijd. Men kan tot 12 tabletten per dag innemen, verdeeld over 3 innamen (4 tabletten per inname). 
De gemiddelde duur van een behandeling is ongeveer 20 dagen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 
jaar. 

 :  

 
Toedieningswijze en toedieningsweg
In te nemen langs de mond , met een glas water. 

 :  

 
Maatregelen bij gebruik van te grote hoeveelheden
Stop in dit geval onmiddellijk de behandeling, en raadpleeg uw arts, of apotheker, of telefoneer naar het 
anti-gif centrum (070/245.245). 

 :  

 
Ongewenste effecten 
HEBUCOL artichaut kan in zeldzame gevallen een laxerende werking veroorzaken. 

:  

U wordt uitdrukkelijk verzocht aan uw arts of apotheker elke bijwerking mede te delen die niet in de 
bijsluiter wordt genoemd. 
 
Bewaring
In de originele verpakking, bij kamertemperatuur (15-25°C) , buiten invloed van licht en vocht. 

 : 

Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
Houdbaarheid:de vervaldatum op de verpakking wordt voorafgegaan door de letters EX, en omvat de 
maand (van 01 tot 12) gevolgd door het jaartal. De vervaldatum is de eerste dag van de aangegeven 
maand. 
 
Laatste bijwerking van de bijsluiter 
02/2006. 

:  

 


