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Benaming: 
GAVISCON® 

Registratiehouder: 
Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA, Researchdreef 20, 1070 Brussel.

Fabrikant:
Gaviscon suspensie voor oraal gebruik: Fabricage en verpakking: Reckitt 
Benckiser Healthcare, Dansom Lane HU8 7DS - Hull - UK 
Gaviscon poeder: Fabricage en verpakking: Qualiphar n.v., Rijksweg 9, 2880 
Bornem

Samenstelling: 
Gaviscon poeder (per gram).
Alginezuur 500 mg — Natriumbicarbonaat 170 mg — Gehydrateerde 
aluminiumoxide 100 mg — Magnesiumtrisilicaat — Siliciumoxide — Mannitol. 
Gaviscon suspensie voor oraal gebruik (per 10 ml).
Natriumalginaat 500 mg — Natriumbicarbonaat 267 mg — Calciumcarbonaat — 
Carbomerum — Methylparahydroxybenzoaat — Propylparahydroxybenzoaat — 
Natriumsaccharinaat — Venkelolie — Erythrosine — Natriumhydroxide — 
Gezuiverd water.

Farmaceutische vormen, toedieningswijzen en verpakkingen: 
Gaviscon poeder: securitainer met 50 g poeder.
Gaviscon suspensie voor oraal gebruik: flessen van 200 of 500 ml.
Orale toediening.



Farmacologische eigenschappen: 
Farmacodynamie.
Farmacotherapeutische classificatie: AO2E AO1 Anti-regurgitatiemiddel.
Na inname reageert Gaviscon met het maagzuur en vormt het een barrière van 
alginezuurgel -waarvan de pH praktisch neutraal is - die op de maaginhoud drijft 
en op een doeltreffende wijze de gastro-oesofagale reflux verhindert. Bij 
ernstige gevallen kan die barrière zelf naar de slokdarm terugvloeien, eerder 
dan in de maag te blijven, en er een verzachtende werking uitoefenen.
Farmacokinetiek.
De werking van Gaviscon is mechanisch en hangt niet af van zijn absorptie in de 
bloedsomloop.
Preklinische gegevens over de tolerantie.
Er werd geen enkel preklinisch gegeven van enig belang voor de voorschrijver 
vermeld.

Indicaties: 
Symptomatische behandeling van gastro-oesofageale reflux.

Posologie en wijze van gebruik: 
Gaviscon poeder.
Volwassenen en kinderen ouder dan 1 jaar: één koffielepel (= 5 ml = 2 g 
poeder = 1 g alginaat) na de drie maaltijden en bij het slapengaan. Het poeder 
in een half glas water oplossen en onmiddellijk doorslikken. Zuigelingen: 1 à 2 
g poeder (1/2 à 1 afgestreken koffielepel) in de zuigfles of in het fruitpapje. Het 
poeder goed oplossen in de vloeistof en onmiddellijk laten innemen.
Gaviscon suspensie voor oraal gebruik.
Goed schudden vóór gebruik. Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: 10 à 
20 ml (2 à 4 koffielepels) na de maaltijden en bij het slapengaan. Kinderen 
jonger dan 12 jaar: 5 à 10 ml na de maaltijden en bij het slapengaan. Indien 
gewenst kan men deze doses verdunnen met water, maar het is raadzaam niet 
meer dan een gelijke hoeveelheid water toe te voegen. Goed mengen.

Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor één der bestanddelen, met inbegrip van de 
hydroxybenzoaatesters (parahydroxybenzoaten).

Ongewenste effecten:



In uiterst zeldzame gevallen kunnen de patiënten die gevoelig zijn voor 
bepaalde bestanddelen allergische reacties vertonen zoals urticaria of 
bronchospasme.

Bijzondere voorzorgen: 
Bij oudere personen en in geval van nierinsufficiëntie moet men rekening 
houden met een mogelijke resorptie van de aluminium- of magnesiumionen die 
zich in de poedervorm bevinden. In geval van een streng natriumarm dieet, 
zoals bij bepaalde nierziekten en cardiovasculaire aandoeningen, zal men 
rekening houden met de aanwezigheid van natrium. Men zal vooral de inname 
van de drinkbare suspensie vermijden.
--------------------------------------------------------------------- 
PoederDrinkbare suspensie
--------------------------------------------------------------------- 
Natrium-46 mg (2 mmol)/g145 mg (6,3 mmol)/
gehaltepoeder10 ml
--------------------------------------------------------------------- 
Gezien het hoge natriumgehalte in de drinkbare suspensie is het belangrijk de 
aanbevolen posologie te eerbiedigen bij kinderen. Eén dosis van 10 ml 
drinkbare suspensie bevat 160 mg calciumcarbonaat. Voorzichtigheid is geboden 
bij de behandeling van patiënten die lijden aan hypercalciëmie, aan 
nefrocalcinose en aan recurrente calcium bevattende nierstenen. Het is mogelijk 
dat de doeltreffendheid vermindert bij patiënten die zeer weinig maagzuur 
hebben. Indien de symptomen na zeven dagen niet verbeteren moet men de 
klinische toestand opnieuw onderzoeken.

Zwangerschap en lactatie:
Dit geneesmiddel mag zoals aangewezen gebruikt worden in geval van 
zwangerschap en borstvoeding.

Interacties:
Tot op heden werd met Gaviscon geen enkele interactie met geneesmiddelen 
beschreven.
De antacide componenten kunnen wellicht de resorptie veranderen van bepaalde 
geneesmiddelen, zoals digoxine, tetracyclines, H2 receptor-antagonisten. 

Overdosering:



In geval van overdosering zal men een symptomatische behandeling instellen. 
De patiënt kan een abdominaal opzwellinggevoel hebben. Gezien de 
aanwezigheid van aluminium, is het risico voor nefrotoxiciteit verhoogd in geval 
van overdosering met poeder.

Bewaring: 
Suspensie voor oraal gebruik: onder de 30° C, niet afkoelen. De fles na gebruik 
goed sluiten.
Poeder: bij kamertemperatuur (15 - 25° C). 
De vervaldatum staat op de verpakking na de vermelding "EXP". Het 
geneesmiddel is bruikbaar tot de laatste dag van de maand aangeduid door de 
twee eerste cijfers. De vier andere cijfers komen overeen met het jaar.

Aflevering: 
Vrij.

Laatste bijwerking van de bijsluiter:
08.05.2006.

Naam Vorm CNK Prijs Tb Type

GAVISCON 48 COMP 250MG CITRON 2450-120 € 8.78 D Origineel

GAVISCON 50G PULV . 0044-180 € 9.40 D Origineel

GAVISCON 200ML SUSP . 1450-949 € 7.11 D Origineel

GAVISCON 500ML SUSP . 1450-956 € 14.22 D Origineel


