
 Bijsluiter

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

ASA Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten
acetylsalicylzuur

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 
belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt 
u het beste resultaat. 

• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

• Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 

• Krijgt  u veel last  van een 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.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt ASA Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten gebruikt?

2. Wanneer mag u ASA Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten niet gebruiken of moet u er 
extra voorzichtig mee zijn?

3. Hoe gebruikt u ASA Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten?

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u ASA Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten?

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAARVOOR  WORDT  ASA  MYLAN  80  MG,  DISPERGEERBARE  TABLETTEN 
GEBRUIKT?

Acetylsalicylzuur remt in de aangegeven dosering de samenklontering van bloedplaatjes en 
daarmee de stolling van het bloed.

Behandeling:

• behandeling van hartinfarct

• behandeling van een onstabiele angina pectoris (hartkramp)

• sommige  heelkundige  ingrepen  op  coronaire  arteriën  (cfr.  patiënten  die 

onlangs een bypass-operatie hebben ondergaan).

Preventie:

• ter voorkoming van een hernieuwde aanval na een hartinfarct

• om herhaling van een beroerte te voorkomen

• ter voorkoming van voorbijgaande doorbloedingsstoornissen van de hersenen 
(TIA) mits bloedingen in de hersenen zijn uitgesloten.

• ter voorkoming van een hartinfarct bij sommige risicogroepen (erge familiale 
aanleg voor aderverkalking;  suikerziekte;  jicht;  hoge bloeddruk;  vetstoornissen van het 
bloed).

2. WANNEER  MAG  U ASA  MYLAN  80  MG,  DISPERGEERBARE  TABLETTEN  NIET 
GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u ASA Mylan niet gebruiken? 
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• U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze 

stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. 

• maagpatiënten en patiënten die bij eerder gebruik maagpijn kregen 

• patiënten  die  overgevoelig  zijn  voor  salicylzuurverbindingen  (bv.  sommige 
astmapatiënten; deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen)

• patiënten met leveraandoeningen

• patiënten met neiging tot bloeden

• patiënten die met antistollingsmiddelen worden behandeld

• patiënten met ernstige nierafwijkingen

• patiënten met een bloedig herseninfarct (hersenbloeding)

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met ASA Mylan? 
Speciale  voorzorgen bij  gebruik van dit  geneesmiddel  bij  kinderen en patiënten met  een 
verslechterde nierfunctie, verhoogde bloeddruk en bepaalde hartaandoeningen.
Acetylsalicylzuur  bevattende producten mogen bij  kinderen die  symptomen vertonen van 
griep  of  waterpokken  alleen  op  advies  van  de  arts  en  slechts  dan  worden  toegediend 
wanneer  andere  maatregelen  tekort  schieten.  Mocht  er  in  het  verloop  van  deze 
aandoeningen  sprake  zijn  van  langdurig  overgeven,  bewustzijnsverlaging  of 
gedragsstoornissen,  dan kan dit  duiden op het  syndroom van Reye,  een zeer  zeldzaam 
voorkomende,  maar  onder  bepaalde  omstandigheden  levensgevaarlijke  ziekte  die 
onmiddellijk ingrijpen door een arts noodzakelijk maakt.
Voorzichtigheid is tevens geboden bij gebruik van deze tabletten bij ouderen, patiënten met 
een verslechterde nierfunctie, verhoogde bloeddruk en bepaalde hartaandoeningen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt  u  naast  ASA  Mylan  nog  andere  geneesmiddelen,  of  heeft  u  dat  kort  geleden 
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat 
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 

Een wisselwerking wil  zeggen dat  geneesmiddelen bij  gelijktijdig  gebruik  elkaars werking 
en/of bijwerking kunnen beïnvloeden.
Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van dit geneesmiddel met: 

• stollingsremmende middelen (bv. coumarinederivaten en heparine)

• Corticosteroïden

• Ontstekingsremmende, koortsverlagende pijnstillers (NSAIDs)

• Bloedsuikerverlagende middelen (sulfonylureumderivaten)

• methotrexaat

• Spironolacton

• Furosemide

• Bepaalde middelen tegen jicht (de zgn. urinezuurverlagende middelen)

Wanneer  u zulke  geneesmiddelen gebruikt,  moet  u hiermee rekening houden en advies 
vragen aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding
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 geneesmiddel gebruikt.

Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met de arts.  Niet  gebruiken in  de 
laatste drie maanden van de zwangerschap.

Acetylsalicylzuur  gaat  slechts  in  geringe  mate  over  in  de  moedermelk.  Het  geven  van 
borstvoeding tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt daarom ontraden.
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Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten. Indien zich echter in 
incidentele gevallen duizeligheid voordoet, dient hiermee rekening gehouden te worden.

ASA Mylan bevat lactose: Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet 
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
ASA Mylan bevat tarwezetmeel: Geschikt voor mensen met coeliakie. Patiënten met een 
overgevoeligheid  voor  tarwe  (anders  dan  coeliakie)  dienen  dit  geneesmiddel  niet  te 
gebruiken.  

3. HOE GEBRUIKT U ASA MYLAN 80 MG, DISPERGEERBARE TABLETTEN?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter 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.

Er is veel onzekerheid over duur en dosering.

Wanneer uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik als volgt:
Behandeling:
80-160 mg (1-2 tabletten per dag) in  geval  van hartinfarct  en onstabiele  angina pectoris 
(hartkramp), waarbij de eerste dosis hoger moet zijn (300 tot 600 mg).

Bij patiënten die een bypass-operatie hebben ondergaan:
320 mg (4 tabletten) per dag (= 24 uur).

Preventie:
Ter voorkoming van voorbijgaande doorbloedingsstoornissen van de hersenen (TIA), mits 
bloedingen in de hersenen zijn uitgesloten en om herhaling van een beroerte te voorkomen:
80-160 mg (1-2 tabletten) per dag (=24 uur)

Ter voorkoming van een hernieuwde aanval na een hartinfarct:
80-160 mg (1-2 tabletten) per dag (=24 uur)

Ter voorkoming van een hartinfarct bij risicopatiënten:
80 mg (1 tablet) per dag of 160 mg (2 tabletten) om de twee dagen.
Dit geldt alleen voor risico-patiënten (erge familiale aanleg voor aderverkalking; suikerziekte; 
jicht; hoge bloeddruk; vetstoornissen van het bloed)

Er dient als regel te worden uitgegaan van een langdurige behandeling. De arts zal de duur 
van de toediening bepalen.

In geval van een verminderde nierwerking moet een dosisaanpassing overwogen worden. 
Hierbij het advies van de arts opvolgen.

De tabletten zijn voorbehouden voor volwassenen.

Oraal  gebruik.  De  tabletten  in  een  ruime  hoeveelheid  water  laten  uiteenvallen,  goed 
omroeren en opdrinken.

Heeft u teveel van ASA Mylan ingenomen?
Wanneer  u  teveel  van  ASA Mylan  heeft  gebruikt  of  ingenomen,  neem dan  onmiddellijk 
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
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Bij een overdosering van acetylsalicylzuur kunnen de volgende verschijnselen optreden:

• hyperventilatie

• transpireren

• duizeligheid

• hoofdpijn

• oorsuizen

• verwardheid

• misselijkheid en braken

• maagpijn.

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

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals  elk  geneesmiddel  kan  ook  dit  geneesmiddel  bijwerkingen  hebben,  al  krijgt  niet 
iedereen daarmee te maken.

• maagklachten (in dat geval het gebruik stoppen)

• overgevoeligheidsverschijnselen (huiduitslag, verkoudheid, benauwdheid)

• bloedverlies in de maag en in de darmen; bloedverlies via de ontlasting is 
meestal  niet  waarneembaar.  Bij  langdurig  of  veelvuldig  gebruik  kan  dit  leiden  tot 
bloedarmoede

• "nabloeden", door verlengde bloedingstijd.

Krijgt u veel last van een  van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze 
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ASA MYLAN 80 MG, DISPERGEERBARE TABLETTEN?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25 °C). De  verpakking zorgvuldig gesloten houden, ter 
bescherming tegen licht en vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op 
de doos na “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de 
uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag 
uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan 
op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in ASA Mylan?
De werkzame stof in ASA Mylan is acetylsalicylzuur, 80 mg per tablet.
De  andere  stoffen  in  ASA  Mylan  zijn  tarwezetmeel,  microkristallijne  cellulose  en 
lactosemonohydraat.
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Hoe ziet ASA Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
ASA Mylan is verkrijgbaar in blisterverpakkingen (PVC/PVdC/Alu) met 30, 60, 90 en 120 
dispergeerbare tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Mylan bvba/sprl
Terhulpsesteenweg 6A
B-1560 Hoeilaart

Fabrikant
McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate
Grange Road
Dublin, 13
Ierland

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE240511

Afleveringswijze
Vrije aflevering

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 09/2012.
Datum van herziening van de tekst 08/2012
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