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Pholco-Méréprine® 
 

Siroop/Sirop/Sirup 

 

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. 

 

Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.   

Desalniettemin dient u Pholco-Méréprine zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken. 

 Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. 

 Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig hebt. 

 Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of niet verbeteren. 

 

Inhoud van deze bijsluiter: 

1. Wat is Pholco-Méréprine en waarvoor wordt het gebruikt? 

2. Wat u moet weten voordat u Pholco-Méréprine gebruikt. 

3. Hoe wordt Pholco-Méréprine gebruikt? 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u Pholco-Méréprine? 

6. Aanvullende informatie 

 

1. Wat is Pholco-Méréprine en waarvoor wordt het gebruikt? 

Pholco-Méréprine brengt een hoestwerende, antiseptische en expectorerende synergie tot stand, aangepast aan de 

behandeling van hoestverwekkende aandoeningen bij volwassenen en kinderen.  

Indicaties 

Hoest van verschillende oorsprong, vooral: 

- Prikkelhoest 

- Allergische hoest 

- Hoest veroorzaakt door verschillende aandoeningen van het ademhalingsstelsel 

- Hooikoorts 

2. Wat u moet weten voordat u Pholco-Méréprine gebruikt  

U mag Pholco-Méréprine niet gebruiken bij:  

- overgevoeligheid voor een van de bestanddelen. 

- ernstige leverziekten. 
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- ernstige ademhalingsproblemen. 

- kinderen jonger dan 6 jaar. 

Zwangerschap: Er zijn geen gevallen bekend dat Pholco-Méréprine Siroop een vruchtbeschadigende werking 

heeft.  

Borstvoeding: Het is niet bekend of pholcodine wordt uitgescheiden in de borstvoeding en dat het schadelijk kan 

zijn voor zuigelingen. Daarom wordt het gebruik tijdens de periode van borstvoeding ontraden. 

Gebruik gelijktijdig geen alcohol, aangezien alcohol de werking van Pholco-Méréprine kan verlengen en 

versterken. 

Bij diabetici zal men rekening houden met de hoeveelheid suiker die een koffielepel siroop bevat: ongeveer 3,5g. 

Daar Pholco-Méréprine Siroop een versuffende werking kan uitoefenen is het af te raden deze toe te dienen aan 

autobestuurders die een lange weg moeten afleggen en aan personen die machines hanteren. 

3. Hoe wordt Pholco-Méréprine gebruikt? 

Pholco-Méréprine moet worden ingenomen (oraal). 

Men dient zich te houden aan het voorschrift van de arts. 

Meestal worden per 24 uur de volgende dosissen gegeven: 

- Kinderen van 6 jaar tot 13 jaar: 3 of 4 koffielepels per dag 

- Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar: 4 of 5 koffielepels ofwel 2 tot 3 dessertlepels per dag. 

 

1 koffielepel = 5ml; 1 dessertlepel = 10ml. 

Wat u moet doen als u meer van Pholco-Méréprine heeft ingenomen dan u zou mogen  

Wanneer u te veel van Pholco-Méréprine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw 

arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 
 

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Pholco-Méréprine in te nemen 

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 

Als u stopt met het innemen  van Pholco-Méréprine 

Niet van toepassing. 

 

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker. 

 
4. Mogelijke bijwerkingen  

Zoals alle geneesmiddelen kan Pholco-Méréprine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen 

deze bijwerkingen krijgt. 
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Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 

bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

Bijwerkingen komen zelden voor.                                                                                                                          

Duizeligheid, slaperigheid en maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid en braken kunnen voorkomen.  

5. Hoe bewaart u Pholco-Méréprine? 

Buiten bereik en zicht van kinderen houden. 

Bewaren bij kamertemperatuur  (15 - 25° C) in de originele verpakking. 

Gebruik Pholco-Méréprine niet meer na de datum achter “EXP” op het etiket of de buitenverpakking. 

De eerste twee cijfers komen overeen met de maand, de laatste cijfers met het jaar. 

De vervaldatum is de laatste dag van de maand waarin het geneesmiddel vervalt. 

 

6. Aanvullende informatie 

 

Pholco-Méréprine is een hoestsiroop in een glazen fles van 200ml. 

Het bevat per 5 ml hoestsiroop: 5 mg pholcodine, 5mg doxylaminesuccinaat, 47,5 mg kaliumsulfoguaiacolaat en 

50 mg natriumbenzoaat. 

De overige bestanddelen zijn eucalyptusolie, methylparahydroxybenzaat, coccinum rubrum, azorubine, 

ethanol, suiker en gezuiverd water. 

Registratiehouder:Vemedia Manufacturing BV, Verrijn Stuartweg 60, NL-1112 AX Diemen, the Netherlands. 

 
Fabrikant: Famar BV, Industrieweg 1, 5531 AD  Bladel, Nederland 

 

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker. 

 

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: 

 

België 

Vemedia Consumer Health Belgium NV 

Doorniksewijk 110 

8500 Kortrijk 

Telefoon: +32 (0) 56 23 87 20 

Fax: +32 (0) 56 23 87 29 

E-mail: contact@vemedia.be 

 

Afleveringswijze 

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift. 

 

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen 

BE039846 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in november 2013. 

 

De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is: maart 2015. 

 
 
 

  


