
bijsluiter

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

MIDRO 60 g / 80 g poeder voor oraal gebruik

60 g Sennae folium (sennablad) per 80 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.

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

Inhoud van deze bijsluiter:

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

1. WAT IS MIDRO EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Midro  is  een laxeermiddel  dat  u  via  de  mond moet  innemen.  Het  wordt  gebruikt  om de
symptomen van darmverstopping (constipatie) te behandelen. Dit middel is niet geschikt voor
verstopping van mechanische oorsprong (belemmering van de darmdoorgang).

Midro bevat sennabladeren. Sennabladeren stimuleren de stoelgang door prikkeling van de
dikke darm. Zij verhogen de darmbeweging en veroorzaken vochtafscheiding. Dit bevordert
de stoelgang.

Gebruik dit middel slechts af en toe.

Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.

2. WANNEER MAG U MIDRO NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?

Wanneer mag u Midro niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder rubriek 6.

- Als u een obstructie (belemmering) of vernauwing van de darmdoorgang heeft (uw arts
zal dit bepalen);

- Darmatonie (darmverlamming)

- blindedarmontsteking
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- bij ontstekingen van de darm;

- bij buikpijn, waarvan men de oorzaak niet kent;

- bij ernstige gevallen van uitdroging en elektrolietenuitputting

- bij kinderen jonger dan 12 jaar;

- als u bejaard bent of hart- of nierproblemen heeft. Contacteer dan uw arts. Misschien
beslist hij dat u dit product niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Midro?

Raadpleeg een dokter als u  bepaalde geneesmiddelen voor het hart en geneesmiddelen met
invloed op het hartritme of hartwerking inneemt, diuretica (plaspillen), bepaalde hormonen
van het mineralocorticosteroïde type (hormonen afgescheiden door de bijnieren) of zoethout
gebruikt, alvorens gelijktijdig sennabladeren in te nemen.

Zoals alle laxeermiddelen, gebruik geen sennabladeren als u lijdt aan fecale impactie en niet-
gediagnosticeerde,  acute  of  blijvende  gastro-intestinale  klachten,  zoals  abdominale  pijn,
misselijkheid en braken, tenzij op doktersadvies, aangezien deze symptomen kunnen wijzen
op potentiële of bestaande darmverstopping (ileus). 

Voorzichtigheid is geboden bij  oudere personen en bij mensen die hart- of nierproblemen
hebben. Contacteer in deze gevallen uw arts.

Vermijd regelmatig of langdurig gebruik van laxeermiddelen. Dit kan leiden tot gewenning.
Een arts moet de oorzaak van de darmverstopping onderzoeken als dagelijkse inname van
een laxeermiddel nodig is.

Het is beter eerst uw eetgewoonten en sommige levensgewoonten (zoals meer beweging,
letten op het tijdstip van de maaltijd, niet ophouden van ontlasting) aan te passen of een
massavormend  laxeermiddel  te  nemen.  Gebruik  enkel  een  prikkelend  laxeermiddel  als
voorgaande tips niet helpen. Gelieve uw arts hierover te raadplegen.

Wanneer geneesmiddelen op basis van sennabladeren gegeven worden aan incontinente
volwassenen dienen de luiers regelmatiger ververst te worden om langdurig contact van de
huid met de feces te vermijden.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Een kaliumtekort (als gevolg van langdurig misbruik van laxeermiddelen) versterkt de werking
van  bepaalde  geneesmiddelen voor  het  hart  en interageert  met  geneesmiddelen die  het
hartritme (vb.  quinidine)  of  de werking van het  hart  beïnvloeden.  Gelijktijdig  gebruik  met
andere  geneesmiddelen  die  een  kaliumtekort  teweegbrengen  (zoals  plaspillen,  bepaalde
hormonen van het mineralocorticosteroïde type en zoethout) kunnen een onevenwicht van de
elektrolytenbalans  versterken.  Gebruik  Midro  daarom  niet  samen  met  vochtafdrijvende
geneesmiddelen (plaspillen). 

Door het laxatief effect kunnen andere geneesmiddelen gelijktijdig uitgedreven worden, zodat
hun opname en dus hun werking gestoord worden. Dit geldt onder andere voor:

- geneesmiddelen voor het hart, bijvoorbeeld middelen met digitalis,

- geneesmiddelen met invloed op het hartritme, 
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- bepaalde  hormonen  van  het  mineralocorticosteroïde  type  (hormonen
afgescheiden door de bijnieren).

Gebruikt u naast Midro 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?

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van zoethout.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Midro niet tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. 

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 gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Midro op de rijvaardigheid. Een effect is 
echter weinig waarschijnlijk.

3. HOE GEBRUIKT U MIDRO?

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 is:

Kinderen jonger dan 12 jaar Niet toedienen

Volwassenen  en  kinderen
ouder dan 12 jaar

1/4 tot 1 maatlepel, één keer per dag kauwen of met een
weinig water innemen, bij voorkeur voor het slapen gaan.

Gebruik het bijgevoegde maatlepel om de juiste hoeveelheden af te meten.

Vermijd langdurig of regelmatig gebruik van laxeermiddelen. Pas eventueel uw eetgewoonten
en sommige levensgewoonten (zoals meer beweging, letten op het tijdstip van de maaltijd,
niet ophouden van ontlasting) aan. Raadpleeg uw arts of apotheker hierover.

Heeft u te veel van Midro gebruikt?

Bij gebruik van te grote hoeveelheden treden er krampen en hevige diarree op. Bij teveel
vochtverlies zal de arts dit verlies herstellen door correctie met water en zouten.

Langdurige inname van overdoses kan leiden tot toxische hepatitis (leverontsteking).

Wanneer u te veel van Midro heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Midro 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
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Zoals elk geneesmiddel kan ook Midro bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.

Overgevoeligheidsreacties  (jeuk,  huiduitlsag  met  rode  bolletjes  of  vlekjes)  kunnen
voorkomen.

Sennabladeren  kunnen  buikpijn,  krampen  en  vloeibare  stoelgang  veroorzaken,  in  het
bijzonder  bij  patiënten  met  overgevoelige  darmen.  Deze  symptomen  kunnen  echter  ook
algemeen  optreden  als  een  gevolg  van  een  individuele  overdosis.  In  dit  geval  is  een
vermindering van de dosis noodzakelijk.

Langdurig  gebruik  kan  leiden  tot  verstoring  van  de  waterbalans  en  het
elektrolytenmetabolisme. Dit  kan resulteren in het  voorkomen van eiwitten of  bloed in de
urine.

Daarnaast  kan  langdurig  gebruik  een  verdonkering  van  de  darmwand  veroorzaken,  die
normaal verdwijnt bij het stopzetten van de behandeling.

Gele of roodgele verkleuring van de urine kan voorkomen gedurende de behandeling. Dit is
een normaal verschijnsel.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt  u  last  van  bijwerkingen,  neem  dan  contact  op  met  uw  arts,  apotheker  of
verpleegkundige. 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, website: ‘www.fagg.be’.

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

5. HOE BEWAART U MIDRO?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Gebruik Midro niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de zak en
de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik Midro niet als u merkt dat het poeder voor oraal gebruik is verkleurd. 

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 niet 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 Midro?

- Het werkzame bestanddeel in Midro is Sennae folium (sennablad). 

- De andere bestanddelen in Midro zijn Carvi fructus (karwijvrucht), Menthae pipertae folium
(pepermuntblad),  Liquiritae radix (zoethoutwortel), Calcatrippae flos (wilde ridderspoorbloem)
en Malvae sylvestris flos (kaasjeskruidbloem).

Hoe ziet Midro eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Zak met 80 g poeder voor oraal gebruik, aan de verpakking is een maatlepel toegevoegd. 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
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KELA Pharma nv
Industriepark West 68
B-9100 Sint-Niklaas

Fabrikant

Midro Lörrach
Bärenfelserstraβe 7
D-79539 Lörrach
Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot  dit  geneesmiddel  contact  op  met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE109322

Algemene indeling voor de aflevering 

Vrije aflevering

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 11/2014.
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	Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

