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ALLI

NAAM VAN HET GENEESMI DDEL

alli 60 m g, harde capsules

(GLAXOSMI THKLI NE CONSUMER HEALTHCARE)

[ Therapeut ische klasse inform at ion goes here]

KW ALI TATI EVE EN KW ANTI TATI EVE SAMENSTELLI NG

I edere harde capsule bevat  60 mg orlistat .

Voor een volledige lij st  van hulpstoffen, zie rubr iek:  Lij st  van hulpstoffen.

FARMACEUTI SCHE VORM

Harde capsule

De capsule heeft  een donkerblauwe band rond het  m idden;  de boven-  en 

onderkant  zijn turquoise en bedrukt  met  de tekst  “ all i” .  

KLI NI SCHE GEGEVENS

Therapeut ische indicat ies
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alli is geïndiceerd voor gewichtsver lies bij  volwassenen m et  overgewicht  (BMI  

≥28 kg/m2)  en m oet  worden gebruikt  in com binat ie m et  een licht  hypocalor isch 

dieet  met  verlaagd vetgehalte.

Doser ing en w ij ze  van toediening

Volwassenen

De aanbevolen dosis voor alli is dr iem aal daags één capsule van 60 m g. De 

capsule m oet  onm iddellij k voor, t ij dens of uiter lij k één uur na iedere 

hoofdm aalt ij d worden ingenom en m et  water. Als de m aalt ij d wordt  

overgeslagen of geen vet  bevat , dan dient  de dosis or listat  niet  te worden 

ingenomen. Per 24 uur mogen er niet  meer dan drie capsules van 60 mg worden 

ingenom en.

De behandeling dient  niet  langer te duren dan 6 maanden.

Pat iënten die na twaalf weken m et  alli te zijn behandeld nog geen 

gewichtsverlies vertonen, dienen hun arts of een apotheker te raadplegen. 

Mogelij k m oet  de behandeling worden gestaakt .

Dieet  en lichaam sbeweging zijn belangrij ke onderdelen van elk program m a 

waarm ee gewichtsverlies wordt  beoogd. Aanbevolen wordt  om  reeds vóór 

aanvang van de behandeling met  alli met  een voedings-  en 

lichaam sbewegingprogram m a te beginnen.

Tijdens de behandeling met  or listat  moet  de pat iënt  een gevarieerd en licht  

hypocalor isch dieet  volgen, waarvan de calor ische waarde voor circa 30%  van 

vet ten afkomst ig is (ofwel m inder dan 67 gram vet , uitgaande van 2.000 

kcal/ dag) . De dagelij kse innam e van vet , koolhydraten en eiwit ten dient  over 

dr ie hoofdm aalt ij den per dag verdeeld te worden.

Na afloop van de behandeling m et  alli m oeten dieet  en lichaam sbeweging 

worden voortgezet .
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Speciale populat ies

alli m ag niet  worden gebruikt  bij  k inderen en adolescenten jonger dan 18 jaar, 

vanwege onvoldoende gegevens over veiligheid en werkzaam heid.

Er zijn beperkte gegevens beschikbaar voor het  gebruik van orlistat  bij  ouderen.

Het  effect  van orlistat  bij  pat iënten met  lever-  en/ of nier funct iestoornissen is 

niet  onderzocht .

Aangezien orlistat  echter slechts m inim aal wordt  geabsorbeerd, hoeft  de 

dosering bij  ouderen en pat iënten met  lever-  en/ of nierfunct iestoornissen niet  te 

worden aangepast .

Contra- indicat ies

•  Overgevoeligheid voor het  werkzame bestanddeel of voor één van de 

hulpstoffen

•  Gelij kt ij dige behandeling m et  ciclosporine (zie rubr iek I nteract ies m et  andere 

geneesm iddelen en andere vormen van interact ie)

•  Chronisch m alabsorpt iesyndroom

•  Cholestase

•  Zwangerschap (zie rubriek Zwangerschap en borstvoeding)

•  Borstvoeding (zie rubr iek Zwangerschap en borstvoeding)

•  Gelij kt ij dige behandeling m et  warfar ine of andere orale ant istollingsm iddelen 

(zie de rubrieken I nteract ies met  andere geneesmiddelen en andere vormen van 

interact ie en Bijwerkingen)

Bijzondere w aarschuw ingen en voorzorgen bij  gebruik

De pat iënten moeten worden geadviseerd zich te houden aan de aanbevolen 

voedingsaanbevelingen (zie rubr iek Dosering en wij ze van toediening) . Als 

or listat  wordt  ingenom en bij  een afzonderlij ke m aalt ij d of bij  voedsel m et  een 

hoog vetgehalte, kan dat  de kans op bijwerkingen in het  maagdarmkanaal 

vergroten (zie rubr iek Bijwerkingen) .
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De behandeling met  orlistat  kan leiden tot  verm inderde opname van in vet  

oplosbare vitam inen (A, D, E en K)  (zie rubriek I nteract ies met  andere 

geneesm iddelen en andere vormen van interact ie) . Daarom dient  de behandeling 

te worden aangevuld met  een mult ivitam inepreparaat , in te nemen rond bedt ijd.

Gewichtverlies kan samengaan met  verbeterde metabolische regulering bij  

pat iënten met  diabetes. Pat iënten die geneesm iddelen tegen diabetes gebruiken, 

dienen een arts of apotheker te raadplegen voordat  zij  de behandeling m et  alli 

beginnen. Het  kan im m ers nodig zijn de dosis van hun ant idiabet icum  aan te 

passen.

Gewichtsverlies kan ook samengaan met  verbetering van de bloeddruk en 

cholesterolwaarden. Pat iënten die geneesm iddelen tegen hypertensie of 

hypercholesterolem ie gebruiken, dienen een arts of apotheker te raadplegen 

wanneer zij  daarnaast  ook alli gebruiken, voor het  geval de dosering van deze 

geneesm iddelen moet  worden aangepast .

Pat iënten die am iodaron gebruiken, dienen een arts of apotheker te raadplegen 

voordat  zij  beginnen m et  de behandeling m et  alli ( zie rubriek I nteract ies m et  

andere geneesm iddelen en andere vormen van interact ie) .

Bij  pat iënten, die or listat  gebruiken, zijn gevallen bekend van rectale 

bloedingen. Als dit  verschijnsel zich voordoet , dient  de pat iënt  een arts te 

raadplegen.

Het  gebruik van een aanvullende ant iconcept iemethode wordt  aanbevolen, om 

mogelij k falen van orale cont racept iva dat  kan opt reden bij  ernst ige diarree te 

voorkomen (zie rubriek I nteract ies met  andere geneesm iddelen en andere 

vormen van interact ie) .

I nteract ies m et  andere geneesm iddelen en andere vorm en van 

interact ie

Ciclosporine

I n een geneesm iddel- geneesm iddel interact iestudie is een afname van de 
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plasm aconcent rat ie van ciclosporine waargenom en. Een dergelij ke afnam e werd 

ook in verschillende gevallen gem eld wanneer or listat  gelij kt ij dig werd 

toegediend. Dit  kan leiden tot  verm indering van de im m unosuppressieve 

werkzaam heid. Het  gelij kt ij dig gebruik van alli en cyclosporine is gecont ra-

indiceerd (zie rubr iek Cont ra- indicat ies) .

Orale ant istollingsm iddelen

Gebruik van or listat  in com binat ie m et  warfar ine of andere orale 

ant istollingsm iddelen kan de internat ionale genorm aliseerde verhoudings ( I NR) -  

waarden beïnvloeden (zie rubr iek Bijwerkingen) . Het  gelij kt ij dig gebruik van alli 

en warfar ine of andere orale ant istollingsm iddelen is gecont ra- indiceerd ( zie 

rubriek Cont ra- indicat ies) .

Orale contracept iva

Het  ontbreken van een interact ie tussen orlistat  en orale cont racept iva is 

aangetoond in specifieke geneesm iddel- geneesm iddel interact iestudies. Echter, 

or listat  kan indirect  de beschikbaarheid van orale ant iconcept iva doen afnem en 

en in som m ige individuele gevallen leiden tot  onverwachte zwangerschap. Het  

gebruik van een aanvullende ant iconcept iem ethode wordt  aanbevolen bij  

ernst ige diarree (zie rubr iek Bij zondere waarschuwingen en voorzorgen bij  

gebruik) .

I n vet  oplosbare vitam inen

De behandeling met  or listat  kan leiden tot  verm inderde absorpt ie van in vet  

oplosbare vitam inen (A, D, E en K) .

Bij  de overgrote m eerderheid van de proefpersonen in klinische onderzoeken die 

maximaal vier hele jaren werden behandeld met  orlistat  bleef de concent rat ie 

van vitam ine A, D, E en K en bèta- caroteen binnen de normale waarden. 

Desalniet tem in moet  de pat iënt  worden aangeraden rond bedt ijd een 

mult ivitam inepreparaat  in te nemen, om een toereikende absorpt ie van 

vitam inen te garanderen (zie rubriek Bij zondere waarschuwingen en voorzorgen 

bij  gebruik) .
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Acarbose

Aangezien er geen onderzoek is uitgevoerd naar de farmacokinet ische 

interact ies, wordt  het  gebruik van alli bij  pat iënten die ook acarbose gebruiken, 

niet  aanbevolen.

Am iodaron

Bij  een beperkt  aantal gezonde vr ijwilligers die or listat  ontvingen als 

concomiterende medicat ie werd een afname waargenomen van de 

plasm aconcent rat ie van een enkelvoudige dosis am iodaron. Over de klinische 

relevant ie van dit  effect  bij  pat iënten die am iodaron gebruiken, is niets bekend. 

Pat iënten die am iodaron gebruiken moeten een arts of apotheker raadplegen 

voordat  zij  de behandeling m et  alli beginnen. De dosis van am iodaron m oet  

m ogelij k aangepast  worden t ij dens het  gebruik van alli.

Zw angerschap en borstvoeding

Er zij n geen klinische gegevens beschikbaar over blootstelling aan or listat  

t ij dens de zwangerschap. I n dierproeven zijn geen rechtst reekse of indirecte 

schadelij ke effecten waargenom en op de zwangerschap, em bryonale/ foetale 

ontwikkeling, bevalling of postnatale ontwikkeling (zie rubr iek Gegevens uit  

preklinisch veiligheidsonderzoek) .

alli is gecont ra- indiceerd bij  zwangerschap (zie rubr iek Cont ra- indicat ies) .

Aangezien niet  bekend is of or listat  in de m oederm elk wordt  afgescheiden, is alli 

gecont ra- indiceerd bij  vrouwen die borstvoeding geven (zie rubr iek Cont ra-

indicat ies) .

Beïnvloeding van de r ij vaardigheid en het  verm ogen om  m achines te  

bedienen

Orlistat  heeft  geen invloed op de r ij vaardigheid en op het  verm ogen om  

machines te bedienen.
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Bijw erk ingen

De meeste bijwerkingen van orlistat  doen zich voor in het  maagdarmkanaal en 

houden verband met  de farmacologische eigenschap van het  geneesm iddel dat  

het  de absorpt ie van geconsumeerd vet  verhindert .

De bijwerkingen in het  m aagdarm kanaal die zij n waargenom en in klinische 

onderzoeken naar orlistat  60 mg met  een duur van anderhalf tot  twee jaar waren 

veelal m ild en van voorbijgaande aard. Ze deden zich m eestal voor in de 

beginperiode van de behandeling (binnen dr ie m aanden)  en t raden bij  de 

meeste pat iënten slechts één keer op. Een dieet , laag in vetgehalte, verm indert  

de kans op bijwerkingen in het  m aagdarm kanaal (zie rubriek Bij zondere 

waarschuwingen en voorzorgen bij  gebruik) .

I n het  overzicht  hieronder staan de bijwerkingen gegroepeerd naar systeem 

orgaanclassificat ie en frequent ie. Frequent ie wordt  als volgt  gedefinieerd:  zeer 

vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, <1/100), zelden 
(≥1/10.000, <1/1.000), zeer zelden (<1/10.000) en onbekend (kan niet op 
basis van de beschikbare gegevens worden geschat ) .

De frequent ie van bijwerkingen die zij n waargenom en bij  gebruik van or listat  na 

het  in de handel brengen is niet  bekend, aangezien die bijwerkingen op 

vr ijwillige basis werden gem eld door een populat ie van onduidelij ke om vang.

Hieronder worden voor iedere frequent ieklasse de bijwerkingen verm eld, in 

afnemende volgorde van ernst .

Systeem  Orgaanclassificat ie en 

Frequent ie
Bijw erking

Bloed en lymfestelselaandoeningen

Niet  bekend:
Verlaagde protrombinewaarden en verhoogde INRwaarden (zie rubriek Contraindicaties en Interacties met andere 
geneesmiddelen en andere vormen van interactie)

Immuunsysteemaandoeningen

Niet  bekend: Overgevoeligheidsreacties, waaronder anafylaxie, bronchospasme, angiooedeem, pruritus, uitslag en urticaria

Psychische stoornissen
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† Het  ligt  voor de hand dat  behandeling m et  or listat  bezorgdheid kan 

veroorzaken met  het  oog op, of gepaard gaande met  bijwerkingen in het  

maagdarmkanaal.

Overdosering

I n een onderzoek met  enkelvoudige doses van 800 mg orlistat  en meervoudige 

doses van maximaal 400 mg orlistat , dr iemaal daags gedurende vij ft ien dagen 

bij  pat iënten met  normaal gewicht  en pat iënten met  obesitas, zijn geen 

significante klinische effecten aangetoond. Daarnaast  werd or listat  gedurende 

zes m aanden in dr ie m aal dagelij kse doses van 240 m g toegediend bij  pat iënten 

met  obesitas. Voor de meeste gevallen van overdosering van orlistat , gemeld na 

het  in de handel brengen, werden hetzij  geen bijwerkingen gem eld, hetzij  

bijwerkingen gem eld vergelij kbaar m et  de bijwerkingen die voor aanbevolen 

doseringen van or listat  zij n gem eld.

I n het  geval van een overdosering m oet  m edisch advies worden ingewonnen. Bij  

een significante overdosering van or listat  wordt  aanbevolen de pat iënt  

gedurende 24 uur te observeren. Uit  onderzoek bij  mensen en dieren is 

gebleken dat  eventuele system ische effecten die zijn toe te schrij ven aan de 

Vaak: Bezorgdheid†

Maagdarmstelselaandoeningen

Zeer vaak:

Olieachtige vlekken

Winden met verlies van ontlasting

Sterke defecatiedrang

Vettige, olieachtige ontlasting

Olieachtige lozing

Flatulentie

Zachte ontlasting

Vaak:

Buikpijn

Faecale incontinentie

Vloeibare ontlasting

Verhoogde defecatie

Niet  bekend:
Diverticulitis

Lichte rectale bloedingen (zie rubriek Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik)

Lever en galaandoeningen

Niet  bekend: Hepatitis

Cholelithiase

Verhoogde transaminase en alkalische fosfatasewaarden

Huid en onderhuidaandoeningen

Niet  bekend: Pemphygus
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lipaseremmende eigenschappen van orlistat  snel omkeerbaar zijn.

FARMACOLOGI SCHE EI GENSCHAPPEN

Farm acodynam ische eigenschappen

Farmacotherapeut ische categorie:  Perifeer act ieve producten ter best r ijding van 

overgewicht , ATC- code:  A08AB01.

Orlistat  is een kracht ige, specifieke en langwerkende remmer van 

gast rointest inale lipasen. Het  m iddel werkt  in op het  lumen van de maag en de 

dunne darm  door een covalente binding aan te gaan met  de act ieve serine 

bindingsplaats van de m aag-  en pancreaslipasen. Het  gedeact iveerde enzym kan 

daardoor het  voedingsvet , in de vorm  van t r iglyceriden, niet  hydroliseren tot  

absorbeerbare vr ij e vetzuren en m onoglyceriden. Op basis van klinisch 

onderzoek wordt  geschat  dat  or listat  60 mg driemaal daags de opname van circa 

25%  van het  voedingsvet  blokkeert . Het  gebruik van orlistat  resulteert  in een 

toename van fecaal vet  vanaf 24 tot  48 uur na toediening. Nadat  de behandeling 

wordt  gestaakt , keert  het  fecaal vetgehalte terug naar het  niveau van voor de 

behandeling, doorgaans binnen 48 tot  72 uur.

Uit  twee dubbelblinde, gerandom iseerde, placebogecont roleerde studies onder 

volwassenen met een BMI van ≥28 kg/m2 is gebleken dat  or listat  60 m g 

werkzaam  is als het  dr iem aal daags in com binat ie m et  een hypocalor isch dieet  

met  verlaagd vetgehalte wordt  gebruikt . De primaire parameter, verandering in 

lichaam sgewicht  vanaf de baseline (m om ent  van random isering)  werd 

beoordeeld op basis van verandering van lichaam sgewicht  in de t ij d (Tabel 1)  

en het  percentage proefpersonen wier lichaamsgewicht  met  tenm inste 5%  of ten 

m inste 10%  was afgenom en (Tabel 2) .

Hoewel het  gewichtsverlies in beide studies gedurende twaalf 

behandelingsm aanden werd beoordeeld, vond het  m eeste gewichtsverlies 

gedurende de eerste zes maanden plaats.
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Behalve gewichtsverlies bood orlistat  60 m g na een behandeling van 6 m aanden 

ook nog andere belangrij ke gezondheidsvoordelen. De gem iddelde relat ieve 

verandering van het  totale cholesterol gehalte was - 2,4%  voor or listat  60 m g 

(baseline 5,20 m m ol/ l)  en + 2,8%  voor placebo (baseline 5,26 m m ol/ l) .  De 

gem iddelde relat ieve verandering van het  LDL cholesterol gehalte was - 3,5%  

voor or listat  60 m g (baseline 3,30 m m ol/ l)  en + 3,8%  voor placebo (baseline 

3,41 m m ol/ l) .  De gem iddelde buikom trek was - 4,5 cm  voor or listat  60 m g 

(baseline 103,7 cm )  en - 3,6 cm  voor placebo (baseline 103,5 cm ) . Alle 

vergelij k ingen t .o.v. placebo waren stat ist isch significant .

Farm acokinet ische e igenschappen

Absorpt ie

Onderzoek bij  vr ijwilligers m et  norm aal gewicht  en m et  obesitas wij st  op een 

m inim ale absorpt ie van or listat . De plasm aspiegel van intact  or listat  was acht  

uur na orale toediening van orlistat  360 m g niet  m eetbaar (< 5 ng/ m l) .

Meer in het  algem een kon or listat  bij  therapeut ische doses slechts sporadisch 

onveranderd in het  plasma worden aangetoond en alleen in ext reem lage 

concent rat ies (< 10 ng/ m l of 0,02 μm ol) . Er waren evenm in aanwij zingen voor 

accum ulat ie;  ook dit  wij st  op m inim ale absorpt ie.

Dist r ibut ie

Tabel 1 : Effect  van 6  m aanden behandeling op lichaam sgew icht  t .o.v. baseline

Behandelingsgroep N Relat ieve gem iddelde verandering ( % ) Gem iddelde verandering ( kg)

Onderzoek 1
Placebo
Orlistat 60 mg

204
216

3,24
5,55

3,11
5,20 a

Onderzoek 2
Placebo
Orlistat 60 mg

183
191

1,17
3,66

1,05
3,59 a

Samengevoegde gegevens
Placebo
Orlistat 60 mg

387
407

2,20
4,60

2,09
4,40 a

a p<0,001 versus placebo

Tabel 2 : Responsanalyse na 6  m aanden

> 5 %  verlies van lichaam sgew icht  t .o.v. baseline ( % ) > 1 0 %  verlies van lichaam sgew icht  t .o.v. baseline ( % )

Placebo Orlistat  6 0  m g Placebo Orlistat  6 0  m g 

Onderzoek 1 30,9 54,6 a 10,3 21,3 b

Onderzoek 2 21,3 37,7 a 2,2 10,5 b

Samengevoegde gegevens 26,4 46,7 a 6,5 16,2 a

Vergelijking met placebo: a p<0,001; b p<0,01
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Het  dist r ibut ievolume kan niet  worden bepaald, omdat  het  werkzame 

bestanddeel nauwelij ks wordt  geabsorbeerd en geen gedefinieerde system ische 

farm acokinet ische eigenschappen heeft . I n vit ro wordt  or listat  voor m eer dan 

99%  gebonden aan plasma- eiwit ten ( in hoofdzaak lipoproteïnen en album ine) . 

Orlistat  verdeeld zich slechts m inim aal over erythrocyten.

Metabolisme

De resultaten van dierproeven wijzen uit  dat  het  metabolisme van orlistat  

voornamelij k lij kt  plaats te vinden in de wand van het  maagdarmkanaal. Uit  een 

studie onder pat iënten met  obesitas bleek dat  van het  m inimale deel van de 

dosis dat  wel system isch werd geabsorbeerd, twee belangrij ke m etabolieten M1

(4- atoom  lactonring, gehydrolyseerd)  en M3 (M1 m et  een afgesplitst  N-

form ylleucinedeel)  circa 42%  van de totale plasm aconcent rat ie voor hun 

rekening namen.

M1 en M3 hebben een open bètalactonring en vertonen een ext reem zwakke 

lipaserem m ende werking ( respect ievelij k 1.000 en 2.500 zwakker dan orlistat ) . 

Vanwege die lage lipaserem m ende werking en de lage plasm aconcent rat ies bij  

therapeut ische doses ( respect ievelij k gem iddeld 26 ng/ m l en 108 ng/ m l)  gelden 

deze m etabolieten farm acologisch gezien als onbetekenend.

Uitscheiding

Uit  onderzoek bij  proefpersonen m et  norm aal gewicht  en m et  obesitas is 

gebleken dat  het  deel van de werkzame stof dat  niet  wordt  geabsorbeerd, 

voornam elij k m et  de feces wordt  uitgescheiden. Circa 97%  van de toegediende 

dosis werd via de feces uitgescheiden, waarvan 83%  in de vorm  van 

onveranderd orlistat .

De cum ulat ieve renale uitscheiding van de totale hoeveelheid or listat  bedroeg 

< 2%  van de bet reffende dosis. Com plete uitscheiding (zowel fecaal als renaal)  

werd na dr ie tot  vij f dagen vastgesteld. Qua beschikbaarheid van orlistat  lij kt  er 

geen verschil te bestaan tussen vr ijwilligers m et  norm aal gewicht  en m et  

obesitas. Orlistat , M1 en M3 worden alle via de gal uitgescheiden.
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Gegevens uit  prek linisch veiligheidsonderzoek

Niet - klinische gegevens duiden niet  op een speciaal r isico voor m ensen. Deze 

gegevens zijn afkom st ig van convent ioneel onderzoek op het  gebied van 

veiligheidsfarm acologie, toxiciteit  bij  herhaalde doser ing, genotoxiciteit ,  

carcinogeen potent ieel en reproduct ietoxiciteit .

FARMACEUTI SCHE GEGEVENS

Lijst  van hulpstoffen

I nhoud capsule

Microkr istallij ne cellulose (E460)

Nat r iumzetmeelglycolaat

Povidon (E1201)

Nat r ium laurylsulfaat

Talk.

Omhulsel capsule

Gelat ine

I ndigokarm ijn (E132)

Titaandioxide (E171)

Nat r ium laurylsulfaat

Sorbitaanmonolauraat .

I nkt  van bedrukking op capsule

Schellak

I Jzeroxide zwart  (E172)

Propyleenglycol.

Band

Gelat ine

Polysorbaat  80

I ndigokarm ijn (E132) .

https://www.farmaline.be/apotheek/order/alli-60mg-84-capsules/


Gevallen van onverenigbaarheid

Niet  van toepassing.

Houdbaarheid

Twee jaar.

Gooi capsules weg die langer dan een m aand in het  m eeneem doosje zijn 

bewaard.

Specia le  voorzorgsm aat regelen bij  het  bew aren

Niet  bewaren boven 25° C. De verpakking zorgvuldig gesloten houden ter 

bescherm ing tegen vocht .

Aard en inhoud van de verpakking

Flesje van HDPE m et  kindveilige sluit ing, m et  42, 60, 84 of 90 harde capsules. 

Het  flesje bevat  2 gesealde cilindert j es m et  silica gel als droogm iddel.

Niet  alle genoem de verpakkingsgroot ten worden in de handel gebracht .

I eder pakket  bevat  een meeneemdoosje van polystyrolhars /  polyurethaan 

(Shut t le)  waarin dr ie capsules kunnen worden bewaard.

Specia le  voorzorgsm aatregelen voor het  verw ijderen

Geen bij zondere vereisten.

https://www.farmaline.be/apotheek/order/alli-60mg-84-capsules/


HOUDER VAN DE VERGUNNI NG VOOR HET I N  DE HANDEL BRENGEN

Glaxo Group Lim ited

Glaxo Wellcom e House

Berkeley Avenue

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Verenigd Koninkr ij k

NUMMERS VAN DE VERGUNNI NG VOOR HET I N  DE HANDEL BRENGEN

DATUM VAN EERSTE VERLENI NG VAN DE VERGUNNI NG/ HERNI EUW I NG 

VAN DE VERGUNNI NG

DATUM VAN HERZI ENI NG VAN DE TEKST

20/ 10/ 2008

Gedetailleerde inform at ie over dit  geneesm iddel is beschikbaar op de website 

van het  Europese Geneesm iddelen Bureau (EMEA) :  ht tp: / / www.emea.europa.eu.

Prijs

Naam Verpakking CNK Prijs Tb Type

ALLI 42  CAPS 60MG 2572683 € 32.99 D Origineel

ALLI 84  CAPS 60MG 2572667 € 51.52 D Origineel
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