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Bijsluiter: informatie voor de patiënt

LACTEOL 170 mg, capsule

Lactobacillus LB, geïnactiveerd in gefermenteerd kweekmilieu

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.
- 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 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw

arts.

Inhoud van deze bijsluiter 
1. Wat is LACTEOL 170 mg, capsule en 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. Wat is LACTEOL 170 mg, capsule en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is LACTEOL 170 mg, capsule?
LACTEOL  170 mg,  capsule  bevat  Lactobacillus,  bacteriën  die  normaal  voorkomen  in  het
spijsverteringskanaal.

Waarvoor wordt LACTEOL 170 mg, capsule gebruikt?
LACTEOL 170 mg, capsule wordt gebruikt voor de behandeling van diarree bij zuigelingen, kinderen en
volwassenen als aanvulling op rehydratie en/of dieetmaatregelen.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, moet u hem raadplegen voordat u dit
geneesmiddel gebruikt.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
- U bent  allergisch voor een van de stoffen in dit  geneesmiddel.  Deze stoffen kunt  u vinden in

rubriek 6.
- U heeft lactose-intolerantie.
- U heeft salmonellose, een infectie veroorzaakt door salmonellabacteriën.
- U heeft een voorgeschiedenis van koemelkeiwitallergie.
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Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 

Neem contact op met uw arts in het volgende geval:
als u geen verbetering van de diarree ziet na 2 dagen behandeling.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts in een van de volgende situaties:
• bij koorts en braken,
• bij bloed in de ontlasting of viskeuze stoelgang (met slijm),
• bij hevige dorst of het gevoel van droge mond. Deze tekenen wijzen op een begin van dehydratie

veroorzaakt door een te groot vochtverlies. 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast LACTEOL 170 mg, capsule 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.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Het heeft de voorkeur dit geneesmiddel niet te gebruiken tijdens de zwangerschap.
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. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

LACTEOL 170 mg, capsule bevat lactose. 
Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u gezegd heeft dat u lactose intolerantie heeft, moet u hem
raadplegen voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering
De aanbevolen dosis is 2 tot 4 capsules per dag, afhankelijk van hoe hevig uw stoornis is.
Bij zuigelingen is de aanbevolen dosis 2 capsules per dag.
Als u de indruk heeft dat de werking van LACTEOL 170 mg, capsule te sterk of te zwak is, licht dan uw
arts of apotheker in.

Wijze van toediening
Dit geneesmiddel is oraal (via de mond) te gebruiken.
Slik de capsule door met een half glas water.
Voor zuigelingen en kinderen die de capsule niet kunnen doorslikken kan de capsule worden geopend en
de inhoud met wat water gemengd worden.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u teveel van LACTEOL 170 mg, capsule heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 
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Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
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
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via: 
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II 
Victor Hortaplein, 40/40 
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.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
- Gebruik dit  geneesmiddel  niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum Die is te vinden op de

verpakking.  Daar  staat  een  maand  en  een  jaar.  De  laatste  dag  van  die  maand  is  de  uiterste
houdbaarheidsdatum.

- Bewaren beneden 25 °C. Beschermen tegen vocht.
- 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 stoffen in dit middel zijn:

• Lactobacillus LB*, geïnactiveerd (5 miljard)
• Gefermenteerd kweekmilieu (geneutraliseerd) (80 mg) 
Equivalent aan 170 mg werkzame stoffen voor een capsule.

*Lactobacillus fermentum en Lactobacillus delbrueckii
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- De andere stoffen zijn: kiezelzuur, talk, magnesiumstearaat, watervrije lactose, 
lactosemonohydraat, calciumcarbonaat.
Samenstelling van de buitenlaag van de capsule: gelatine, water, titaandioxide.

Hoe ziet LACTEOL 170 mg, capsule eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit geneesmiddel heeft de vorm van een capsule. Elke doos bevat 20 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
ADARE Pharmaceuticals SAS
Route de Bû 
78550 HOUDAN
Frankrijk

Lokale vertegenwoordiger
Truvion Healthcare N.V.
Walgoedstraat 12A 
9140 Temse
België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE134294

Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 09/2019.
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