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BIJSLUITERTEKST 

 

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

Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. 

Desalniettemin dient u ACENTERINE 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 na enkele dagen niet verbeteren. 

 

 

1.Wat is ACENTERINE en waarvoor wordt het gebruikt? 

Inhoud van deze bijsluiter 

2.Wat u moet weten voordat u ACENTERINE inneemt. 

3.Hoe wordt ACENTERINE gebruikt? 

4.Mogelijke bijwerkingen.  

5. Hoe bewaart u ACENTERINE? 

6.Aanvullende informatie 

 

 

ACENTERINE 500 mg, maagsapresistente tabletten 

 

Tabletten van 500 mg: 

 

• De werkzame stof

• 
 is  acetylsalicylic acid, 500 mg per tablet.   

Andere bestanddelen

 

 zijn:  Maydis amyl. – Acaciae gummi – Methylis 

parahydroxybenzoas – Talcum – Saccharum -  Cellacefat. - Aethylphtalas.  

 

 

Registratiehouder: Fabrikant:  

 

NYCOMED BELGIUM NYCOMED CHRISTIAENS 

Gentsesteenweg 615 Gentsesteenweg 615 

1080 Brussel 1080 Brussel 

BELGIE BELGIE 

 

Registratienummers: 

 

ACENTERINE 500 mg, maagsapresistente tabletten: 914 S 73 F3 

 

 

1. WAT IS ACENTERINE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? 

 

Farmaceutische vorm en inhoud 

 

Maagsapresistente tabletten in verpakking met 100 ronde tabletten van 500 mg. 

 

Geneesmiddelengroep 

 

Geneesmiddel uit de groep der salicylaten, ter bestrijding van ontstekingen. 
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Te gebruiken bij 

 

Behandeling van ontstekingsverschijnselen in hiernavolgende aandoeningen : 

. polyarthritis chronica progressiva 

. acuut gewrichtsreuma 

. spondylarthritis ankylopoetica 

. collageenziekte waarbij een intensieve langdurige salicylaat-therapie verantwoord is. 

 

Wegens de vertraagde darmresorptie is ACENTERINE niet aangewezen om de lichaamstemperatuur bij 

koorts te verlagen of om een aandoening te behandelen waarbij een snel effect vereist is : griep, 

tandpijn, enz. 

 

 

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ACENTERINE INNEEMT? 

 

Gebruik ACENTERINE niet 

    

- Bij allergie voor salicylaten of andere ontstekingsremmende geneesmiddelen of voor tartrazine (= 

een kleurstof). 

- Bij allergie voor één van de hulpstoffen. 

- Bij actieve maag- of darmzweer. 

-  Bij erfelijke of verworven aandoeningen gepaard gaande met bloedverlies. 

-  Bij klinische toestand met een verhoogd risico voor bloedverlies. 

- Bij ernstige vermindering van de nierwerking. 

- Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. 

- Bij combinatie met methotrexaat in een dosis > 15 mg/week. 

- Bij combinatie met bloedverdunners (orale anticoagulantia). 

 

Pas goed op met ACENTERINE 

 

Dit geneesmiddel bevat acetylsalicylzuur. Niet gebruiken bij kinderen met koorts zonder advies van de 

huisarts. 

Patiënten die reeds aan astma geleden hebben, een maag- of duodenumzweer hadden of aan bloedverlies 

leden, die vaak maagpijn hebben of een verminderde nier- of leverfunctie, zoals ook in het algemeen 

bejaarde patiënten, dienen voorzichtigheid in acht te nemen en het advies van hun huisarts in te winnen 

vooraleer ACENTERINE in te nemen. 

 

 

- Dit geneesmiddel is doorgaans niet aanbevolen : 

• tijdens de periode van borstvoeding 

• in combinatie met producten op basis van hetzelfde bestanddeel of op basis van 

andere ontstekingsremmende stoffen 

• in combinatie met bloedverdunners 

 

- Indien u lijdt aan een bepaalde stofwisselingsziekte (G6DP-deficiëntie) kan toediening van hoge 

dosissen salicylaten leiden tot ernstige stoornissen van het bloed. 

 

- Verhoogd toezicht door de behandelende arts is ook aangewezen bij : 

• voorgeschiedenis van maag- of darmzweren of – bloedingen 

• verminderde nierfunctie  

• astma 

• gevaar voor overvloedige of langdurige menstruele bloedingen 

• gebruik van een spiraaltje (IUD) 

 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/acenterine-500mg-100-dragees/


pl-market-nl-acenterine-apprmar06  3/5 

- Tijdens de behandeling met ACENTERINE bestaat er een risico op maagbloedingen/maagzweren. 

Dit risico is hoger bij bejaarden, patiënten met een laag lichaamsgewicht en bij patiënten die 

behandeld werden met bloedverdunners. In geval van maag- of darmbloeding moet de behandeling 

onmiddellijk stopgezet worden. 

 

ACENTERINE is niet geschikt voor kinderen met een gewicht voor minder dan 30 kg. 

 

Wanneer zich ongewenste effecten voordoen en in het bijzonder duizeligheid of oorsuizen, de huisarts 

raadplegen. 

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat 

in het verleden is geweest. 

 

Zwangerschap  

  

ACENTERINE  mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. 

 

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 

 

Borstvoeding  

  

ACENTERINE  mag niet gebruikt worden bij borstvoeding. 

 

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 

 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
 

De inname van ACENTERINE heeft geen invloed op de besturing van een voertuig of op het gebruik 

van machines. 

 
Gebruik van ACENTERINE in combinatie met andere geneesmiddelen 

  

- Verhoging van het effect van bepaalde geneesmiddelen die inwerken op de bloedstolling, met 

verhoogd risico voor bloedverlies, met name ter hoogte van de maag of de darmen, en van het effect 

van bepaalde geneesmiddelen die het suikergehalte in het bloed verlagen. 

-  Verhoging van de werking van methotrexaat. 

-  Competitie met bepaalde geneesmiddelen tegen inflammatie en jicht. Het gelijktijdig innemen van 

ACENTERINE en een ander geneesmiddel tegen inflammatie is af te raden wegens het verhoogde 

risico voor ongewenste effecten. 

-  Alcohol vermindert de maagtolerantie van ACENTERINE. 

-  Vermindering van de werking van geneesmiddelen die het urinevolume verhogen of de bloeddruk 

verlagen. 

 

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als 

het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 

 

 

3. HOE WORDT ACENTERINE GEBRUIKT? 

 

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij 

twijfel uw arts of uw apotheker. 

  

Opgelet : de ACENTERINE tabletten dienen ingenomen te worden zonder erop te kauwen

 

, ver van de 

maaltijden, met een weinig water. 

ACENTERINE is niet geschikt voor gebruik door kinderen jonger dan 10 jaar. 
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Gewoonlijk, 6 tabletten van 500 mg per dag in 3 of 4 beurten. 

 

De huisarts kan de dosis in te nemen ACENTERINE wijzigen bij onvoldoende respons (persisteren van 

de pijn en van de gewrichtszwelling of de spierstijfheid, of afwijkingen in de resultaten van de 

laboratoriumonderzoekingen) of in bepaalde situaties die een intensieve behandeling vereisen.  Hij kan 

de dosis eveneens aanpassen in functie van de tolerantie. 

 

Opmerkingen

- Een aanpassing van de dosis van ACENTERINE of van het interval tussen de innames kan nodig 

blijken bij een verminderde nierfunctie.  In dat geval zal men de aanwijzingen van de huisarts 

volgen. 

 : 

 

Wat u moet doen wanneer u ACENTERINE vergeet te gebruiken 

 

Niet van toepassing. 

 

Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met ACENTERINE wordt 

gestopt. 

 

Alleen te gebruiken bij klachten. 

 

Wat u moet doen als u meer van ACENTERINE heeft ingenomen dan u zou mogen. 

 

Wanneer U te veel van ACENTERINE heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw 

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

 

Symptomen van overdosering treden slechts laattijdig op. 

 

De symptomen die het gevolg zijn van een matige overdosering bestaan voornamelijk uit hoofdpijn, 

duizeligheid, oorsuizen, geestelijke verwardheid, transpireren, dorst, ademhalingsstoornissen en 

stoornissen in de samenstelling van het bloed, misselijkheid, braken en diarree.  De symptomen van 

overdosering komen laattijdig tot uiting : 8 tot 10 uur na inname van ACENTERINE. De huisarts 

raadplegen. 

 

Een verergering van de spijsverteringsverschijnselen en de nerveuze symptomen wijst op een ernstige 

intoxicatie.  Het stimuleren van het centrale zenuwstelsel maakt plaats voor een geleidelijk toenemende 

depressie, gaande tot coma. 

 

In de eerste plaats bestaat de behandeling uit maagspoelingen en het toedienen van geactiveerde kool. 

Bij ernstige accidentele intoxicatie is een dringende behandeling in het ziekenhuis vereist. 

 

 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 

 

Zoals alle geneesmiddelen kan ACENTERINE bijwerkingen hebben. 

 

Een irritatie van de maag met brandend gevoel kan zich voordoen, of een ulcus of ook bloedverlies in de 

maag of de darmen (zwarte ontlasting). 

 

ACENTERINE kan nog teweegbrengen : 

- oorsuizen of hardhorigheid die wijzen op een te hoge dosis ACENTERINE. De huisarts raadplegen. 

- allergische verschijnselen zoals : verkoudheid, opzwellen van aangezicht of hals, netelkoorts, 

aanvallen van astma, brutaal en intens ziektegevoel, spasmodische samentrekking van de 

luchtpijpvertakkingen. Personen die allergisch zijn voor andere ontstekingsremmende 
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geneesmiddelen kunnen hetzelfde ongewenste effect ondervinden met ACENTERINE en omge-

keerd. 

-  stoornissen in de leverfunctie. 

-  bloedverlies langs de neus of het tandvlees, en verhoogd bloedverlies tijdens de maandstonden. 

-  verminderde nierfunctie in geval van vooraf bestaande stoornissen in de niercirculatie of een 

vermindering van het circulerende plasmavolume. 

-  nierziekte (verlaagde hoeveelheid urine) bij chronisch misbruik (analgetica-nefropathie). 

 

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig 

ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 

 

 

5. HOE BEWAART U ACENTERINE ? 

  

Op kamertemperatuur (15 tot 25°C). 

 

Uiterste gebruiksdatum : Gebruik ACENTERINE niet meer na de datum achter "niet te gebruiken na" 

of “exp” op de verpakking. 

De vervaldag is de laatste dag van de aangegeven maand. 

 

 

6. AANVULLENDE INFORMATIE 

 

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

 

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in november 2004. 

 

De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is 27 maart 2006. 
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