
Vicks Slijmhoest, 13,33mg/ml, siroop
guaifenesine

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven 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 één 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 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Vicks Slijmhoest en waarvoor wordt dit medicijn ingenomen?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit medicijn in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Vicks Slijmhoesten waarvoor wordt dit medicijn ingenomen?
Vicks Slijmhoest wordt gebruikt bij luchtwegaandoeningen om het ophoesten van slijmen te vergemakkelijken.
Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet innemen?
 U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
 Als u aan porfyrie (verstoorde aanmaak van de rode bloedkleurstof) lijdt.
 Bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?
 Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan  5 dagen zonder een arts te raadplegen. Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt 

in geval van langdurige hoest, zoals die voorkomt bij roken, astma, chronische bronchitis (langdurige luchtwegontsteking) of 
longemfyseem (longaandoening als gevolg van verlies van soepelheid van het longweefsel, wat gepaard gaat met 
kortademigheid).

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt.

Kinderen:
 Kinderen jonger dan 6jaar mogen dit medicijn niet innemen.

Neemt u nog andere medicijnen in?
Gebruikt u naast Vicks Slijmhoest nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort 
doen? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
Bij een laboratoriumtest kan guaifenesine van invloed zijn op de diagnostiek van carcinoïde syndromen. Daarom dient u te melden
dat u dit medicijn gebruikt indien u een laboratoriumtest moet ondergaan.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Dit medicijn bevat 597mg alcohol (ethanol) per 15ml siroop. Dit komt overeen met 12ml bier of 5ml wijn. De kleine hoeveelheid 
alcohol in dit geneesmiddel heeft geen merkbare effecten. 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid:
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 medicijn gebruikt.
Gebruik Vicks Slijmhoest niet gedurende de eerste drie maanden van een zwangerschap.
Gebruik Vicks Slijmhoest niet wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Vicks Slijmhoest kan slaperigheid en duizeligheid bij u veroorzaken. Als u hiervan last heeft, bestuur dan geen voertuigen en/of 
bedien geen machines.

Vicks Slijmhoest bevat:
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 Sucrose en invertsuiker (honing)
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit 
geneesmiddel inneemt.
Bevat 5.55g sucrose per dosis (15 ml). Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus.

 Natrium
Dit medicijn bevat 27.9 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van keukenzout/tafelzout) per doseringseenheid (15ml). 
Dit komt overeen met 1.40% (2 g) van de aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid natrium in de voeding voor een 
volwassene.

 5.256 vol% ethanol
Dit medicijn bevat 5.256 vol% ethanol (alcohol) wat overeenkomt met 597 mg per 15 ml. De hoeveelheid per dosis van 
15 ml in dit medicijn komt overeen met minder dan 12 ml bier of 5 ml wijn. Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit 
middel. Dit is zo weinig dat u hier niets van merkt.

 Propyleenglycol
Dit medicijn bevat 1650 mg propyleenglycol per doseringseenheid van 15 ml welke overeenkomt met 1650 mg per 15 
ml.
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, neem dit medicijn dan niet in, tenzij aanbevolen door uw arts. Uw arts kan 
extra controles uitvoeren wanneer u dit medicijn inneemt.
Als u een leveraandoening of nieraandoening heeft, neem dit medicijn dan niet in, tenzij aanbevolen door uw arts. Uw 
arts kan extra controles uitvoeren wanneer u dit medicijn inneemt.

 Natriumbenzoaat
Dit middel bevat 15 mg benzoaatzout in elke doseringseenheid van 15 ml.

3. Hoe neemt u dit medicijn in?
Neem dit medicijn altijd precies in zoals in deze bijsluiter staat 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 geadviseerde dosering is:
Kinderen
< 6 jaar

Niet toedienen

Kinderen
6-12 jaar

Neem niet meer dan 10ml 3 tot 4 maal per dag.
Max: 15ml per inname en 60ml per 24 uur.

Volwassenen
en kinderen

> 12 jaar

Neem niet meer dan 15ml 3 tot 4 maal per dag.
Max: 30ml per inname en 120ml per 24 uur.

Gebruik de bijvoegde doseerbeker om de juiste hoeveelheden af te meten.
Toediening:
Goed schudden voor gebruik.
Vicks Slijmhoest wordt via de mond ingenomen. Oraal gebruik.
Houd de behandeling zo kort mogelijk (niet meer dan 5 dagen zonder een arts te raadplegen).

Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen?
Wanneer u te veel van Vicks Slijmhoest heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het 
Antigifcentrum ( 070/245.245).
Symptomen bij volwassenen : misselijkheid, braken. Bij herhaalde overdosering kunnen nierstenen ontstaan.
Symptomen bij kinderen : misselijkheid, braken, een vertraagde hartslag, duizeligheid, een verlaagde bloeddruk. Na 
overdosering met zeer hoge dosissen kan een verlamming van de ledenmaten ontstaan.

Bent u vergeten dit medicijn in te nemen? 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit medicijn:
Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.
Volgende bijwerkingen kunnen optreden:
Maagdarmstelselaandoeningen: braken, verstopping (constipatie) en misselijkheid.
Zenuwstelselaandoeningen: mogelijk lichte slaperigheid en duizeligheid, hoofdpijn.
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Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker . Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet 
in deze bijsluiter staan. 

 U kunt in België bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - Galileelaan 5/03 - B-1210 Brussel OF Postbus 97 B-1000 Brussel Madou  - 
Website: www.eenbijwerkingmelden.be - e-mail: adr@fagg.be. 

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en het etiket na “Exp”. Daar staat een 
maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet 
doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze
niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?
De werkzame stof in dit medicijn is guaifenesine 13,33mg/ml.
De andere stoffen in dit medicijn zijn sucrose, propyleenglycol, ethanol 96% v/v, natriumcitraat, natriumcarboxymethylcellulose, 
citroenzuur, polyoxyl 40 stearaat, verveine aroma, honing-gember aroma, natriumbenzoaat, polyethyleenoxide, natriumsaccharine,
levomenthol, gezuiverd water.
Lees ook in rubriek 2. “Vicks Slijmhoest bevat”.

Hoe ziet Vicks Slijmhoest er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Vicks Slijmhoest is een gelachtige gele siroop die wordt verkocht in een geelbruine glazen fles van 100, 120, 150, 180, 220 of 
240ml met kinderveilige sluiting en doseerbeker. Niet alle verpakkingen zijn op de markt.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
P&G Health Belgium BV/SRL, Temselaan 100, B-1853 Strombeek-Bever, Info:  0800/15174 (9 - 17 h)

Fabrikant:
Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Procter & Gamble Straße 1, D-64521 Groß-Gerau, Duitsland

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE172961

Afleveringswijze: Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 04/2021
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 05/2021
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