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ALGOSTASE MONO 
 

(SMB) 

 
III A 2 a 

 
Benaming: 

ALGOSTASE MONO 1 g Bruistablet 
DCI: Paracetamol 

 
Registratiehouder: 

Laboratoires SMB n.v., Herdersliedstraat 26 - 28, B - 1080 Brussel. 

 
Fabrikant: 

SMB Technology n.v., 39 rue du Parc Industriel, B - 6900 Marche-en-Famenne. 
 

Samenstelling: 
Paracetamol 1000 mg — Ascorbinezuur — Citroenzuur — Lactose — Sorbitol — 

Natriumbicarbonaat — Natriumsaccharine — Leucine — Citroenaroma voor een tablet. 
 

Farmaceutische vorm(en), verpakking(en) en toedieningswijze: 

Bruistabletten oplosbaar in water, halveerbaar. 
Een doos met 2 tubes van 10 bruistabletten en 4 tubes van 10 bruistabletten, tegen 

vocht beschermd met een capsule silicagel. 
Orale toediening. 

 
Eigenschappen:  

Algostase Mono 1 g heeft paracetamol als actief bestanddeel (code ATC: N02B-E01). 
Paracetamol bezit antipyretische en analgetische eigenschappen tegen pijn van matige 

intensiteit. Het werkt niet tegen spasmodische pijn en heeft geen enkele sederende noch 

psychodysleptische werking. Zijn antipyretisch vermogen is zeer sterk. 
FARMACODYNAMIEK. 

De analgetische werking van paracetamol zou voortvloeien uit een centrale inhibitie van 
de synthese van prostaglandines of andere pijnmediatoren. 

Zijn antipyretische werking zou voortvloeien uit een inhibitie van de synthese van 
prostaglandines ter hoogte van het warmteregulatiecentrum in de hypothalamus, wat zou 

leiden tot een perifere vasodilatatie en warmteverlies via de huid. 
FARMACOKINETIEK. 

De resorptie van paracetamol in het maag/darmkanaal is snel en vrijwel volledig dankzij 

de aanbieding van de tabletten Algostase Mono 1 g in de vorm van gebufferde 
bruistabletten oplosbaar in water. 

Zijn plasmahalfwaardetijd schommelt tussen 2 en 2,5 uuren varieert niet bij 
nierinsufficiëntie maar kan verlaagd zijn bij kinderen of verhoogd zijn bij overdosering, 

leveraantasting en bij bejaarden. 
De binding van paracetamol aan plasmaeiwitten is licht (10 - 20 %) maar kan matige 

waarden bereiken bij hoge of toxische doses. 
Ongeveer 90 tot 95 % van de ingenomen dosis wordt gemetaboliseerd ter hoogte van de 

lever, onder invloed van twee metabole paden. 

Het voornaamste pad bestaat uit een directe conjugatie met een sulfaat of glucuronzuur 
met vorming van sulfo- en glucuronconjugaten. Maar daarnaast wordt een kleine fractie 

(minder dan 4 %) paracetamol door cytochroom P-450 omgezet in een zeer reactieve 
metaboliet. Bij therapeutische doses wordt deze fractie door binding aan glutathion 

echter snel ontgiftigd. 
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De gebonden derivaten worden daarna in de urine uitgescheiden. 3 % van de dosis wordt 
in ongewijzigde vorm uitgescheiden. 

 

Indicaties:  
Symptomatische behandeling van pijn van lichte tot matige intensiteit en/of koorts. 

 
Posologie en gebruiksaanwijzing:  

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. 
De gebruikelijke eenheidsdosis is ½ tablet tot 1 tablet per inname, en 6 tot 8 uur 

wachten voor de volgende inname, naargelang nodig. Altijd een interval van minstens 4 
uur tussen twee innames aanhouden. Meer dan 3 g per dag of 3 tabletten per dag zijn 

over het algemeen niet nodig. 
Bij arthrosepijn (gonarthrose, coxarthrose) mag in eerste instantie 4 g (4 x 1 tablet) per 

dag worden gebruikt, mits men een interval van 4 uur tussen de innames respecteert. 

Bij ernstige nierziekte (creatinineklaring minder dan 10 ml/min): Het interval tussen 2 
innames is minstens 8 uur. Niet meer dan 3 g paracetamol per dag innemen. 

Gebruiksaanwijzing. 
De bruistabletten zijn halveerbaar in 2 delen van 500 mg paracetamol. 

Laat een ½ tablet of het hele tablet oplossen in een half glas water en roer lichtjes met 
een lepel. 

 
Contra-indicaties: 

Niet toedienien in geval van: — overgevoeligheid voor paracetamol of fenacetine; — 

overgevoeligheid voor een van de vulstoffen van de bereiding; — zware hepatocellulaire 
insufficiëntie; — nierinsufficiëntie. 

 
Ongewenste effecten:  

Volgende effecten zijn gemeld: overgevoeligheidsreacties (rash en zelden oedeem van 
Quincke, hypotensie en andere tekens van anafylaxis), maag/darmstoornissen en -

bloedingen, pancreatitis, myocardnecrose, trombopenie, leukopenie, pancytopenie, 
neutropenie, agranulocytose, hemolytische anemie. 

Langdurige of een te hoog gedoseerde inname van paracetamol kan nefaste gevolgen 

hebben voor de nier en leiden tot een chronische hepatitis. 
Voorzichtigheid is derhalve geboden, vooral bij een reeds bestaande leveraandoening. 

Er kan ook hepatotoxiciteit optreden met biologische stoornissen van de leverfunctie. 
 

Bijzondere voorzorgen:  
Voorzichtig gebruiken bij lichte leverinsufficiëntie, chronisch alcoholisme of bij 

gelijktijdige toediening van hepatotoxische medicatie. 
Voorzorgen nemen bij ernstige nieraantasting (risico op ongewenste niereffecten bij 

chronische gebruik van hoge doses). 

Bij patiënten die een natriumarm dieet volgen moet men rekening houden met het 
natriumgehalte: 330 mg per bruistablet. 

Voorzorgsmaatregelen zijn vereist in geval van glucose-6-fosfaatdehydrogenase 
deficiëntie. 

 
Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding:  

Hoewel paracetamol door de placenta dringt en in de moedermelk terechtkomt kan dit 
geneesmiddel tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden voorgeschreven, mits 

men de behandelingsduur zo kort mogelijk houdt. 

 
Interacties:  

Alcohol en andere hepatotoxische stoffen verhogen het risico dat paracetamol 
ongewenste levereffecten veroorzaakt. 

Gebruik van enzyminducerende geneesmiddelen zoals barbituraten kan de levertoxiciteit 
van paracetamol verhogen. 

Toediening van hoge doses paracetamol kan het effect van coumarine-anticoagulantia 
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potentialiseren. Inname van meer dan 2 g paracetamol per dag gedurende een lange 
periode kan het bloedingsrisico verhogen en vereist regelmatige controle van de 

International Normalised Ratio (INR). 

Combinatie van paracetamol met N.S.A.I. wordt doorgaans afgeraden wegens het 
verhoogde risico op ongewenste niereffecten. 

De halfwaardetijd van chlooramfenicol kan van normaal 2 à 3 uur worden verlengd tot 18 
à 24 uur bij gelijktijdige toediening van paracetamol. 

Inname van paracetamol kan de dosering vervalsen van de uremie door de 
fosforwolfraamzuur-methode en van de glycemie door de glucose oxidase-peroxidase 

methode. 
De absorptie van paracetamol kan verhogen bij combinatie met metoclopramide, en 

verlagen bij combinatie met cholestyramine of actieve kool. 
 

Besturen van een voertuig en gebruik van machines:  

Tot op heden is geen enkele contra-indicatie bekend. 
 

Overdosering:  
Bij een vrijwillige of accidentele inname van een massale dosis paracetamol is aantasting 

van de lever het meest geduchte ongeval. Absorptie van 8 g paracetamol door een 
volwassene (120 mg/kg voor een kind, 4 of 5 g voor een chronische alcoholicus en 

personen met chronische hepatitis) kan hepatocellulaire lesies veroorzaken die zich uiten 
in een icterus en zelfs in een fatale necrose. De toxische dosis is lager in geval van een 

reeds bestaande aantasting van de leverfunctie. 

De levertoxiciteit van paracetamol bij overdosering kan worden verklaard door de 
vorming van verhoogde hoeveelheden van de reactieve metaboliet die niet kunnen 

worden ontgiftigd en zo necroses veroorzaken. 
In he begin van de intoxicatie zijn de symptomen gewoonlijk banaal: binnen de eerste 

uren na de inname van het product klaagt de patiënt over misselijkheid, braken, 
anorexie, bleekheid en buikpijn. 

Op het einde van de eerste 24 uren, naargelang de hoeveelheid opgenomen product, 
verdwijnen de symptomen volledig, of ze verergeren en zijn dan reeds het gevolg van de 

eerste leverbeschadigingen. Op dit niveau zijn de biologische tests verstoord. 

De leveraantasting uit zich over het algemeen rond de 2e of de 4e dag; na de 4e dag 
spreekt men van een acute leverinsufficiëntie (icterus, encefalopathie…). 

Behandeling. 
De behandeling bestaat erin de geabsorbeerde kwantiteit te reduceren door 

maagspoeling en tevens producten toe te dienen die een vrije of vrij te maken sulfhydryl 
groep (SH) bezitten (methionine, L-cysteïne) binnen 6 tot 10 uur na inname van de 

toxische dosis. 
Klassiek gebruikt men N-acetylcysteïne intraveneus gedurende 20 uur volgens volgend 

schema: — startdosis: 150 mg/kg in 250 ml glucoseoplossing à 5 % in 30 tot 60 

minuten; — dan 50 mg/kg in 500 ml glucoseoplossing à 5 % in 4 uur; — dan 100 mg/kg 
in 1.000 ml glucoseoplossing à 5 % in 16 uur. 

De latere onderhoudsbehandeling omvat het behoud van de water-elektrolytenbalans, 
toediening van vitamine K1 of vers plasma, en correctie van de hypoglycemie. 

Bij vermoeden van intoxicatie, bel het Antigifcentrum op 070/245.245. 
 

Bewaring:  
 

De bruistabletten Algostase Mono 1 g moeten droog worden bewaard. Voor een goede 

bewaring, de tube onmiddellijk na gebruik hermetisch sluiten. 
Niet gebruiken na de vervaldatum die op de verpakking is aangeduid. 

Voorbeeld: EX.:09/2005: vervaldatum: 1 september 2005. 
Buiten het bereik van kinderen houden. 

 
Wijze van afgifte: 

2 tubes met 10 bruistabletten en 4 tubes met 10 bruistabletten: medisch voorschrift of 
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schriftelijke aanvraag van de patiënt. 
 

Laatste bijwerking van de bijsluiter:  

27.11.2003. 
 

R/ of S.A. 
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