
 
 
BIJSLUITER 

 
 

 
BENAMING 

BALSOCLASE® ANTITUSSIVUM Druppels voor oraal gebruik, oplossing  
(pentoxyverin. citrat.) 

BALSOCLASE® ANTITUSSIVUM Stroop  
(pentoxyverin. hydrochlorid.) 

BALSOCLASE® ANTITUSSIVUM  Drank zonder suiker  
(pentoxyverin. citrat.) 

 
 
SAMENSTELLING 

 
Druppels : Pentoxyverin. citr. 30 mg (= 19,06 mg in bas.) - Propyleneglycol. - Saccharin. - Fact. 
lact. essent. (uitz.42/75) - Aqua purificata q.s. ad ml un. 
 
Stroop : Pentoxyverin. hydrochlorid. 1,5 mg (= 1,35 mg in bas.) - Sacchar. - Aethanol. - Fact. 
lact. essent. (uitz. 42/75) - Sacchar. tost. - Aqua purificata q.s. ad ml un. 
 
Drank zonder suiker : Pentoxyverin. citr. 2,13 mg (= 1,35 mg in bas.) - Ac. citr. monohydrat. - 
Natr. citr. - Glycerol. (85 per centum) - Propyleneglycol. - Sorbitol. (70 per centum non crist.) - 
Natr. saccharin. - Fact. pirum essent. - Fact. gin essent. - Methyl. parahydroxybenz. - Propyl. 
parahydroxybenz. - Aqua purificata q.s. ad ml un. 
 
10 ml stroop bevat 7,5 g suiker en 162 mg alcohol. 
1 mg pentoxyverinebase = 1,574 mg pentoxyverinecitraat = 1,108 mg 
pentoxyverinehydrochloride. 
 

 

FARMACEUTISCHE VORMEN EN ANDERE VERPAKKINGEN 

 
Orale vormen :  
Containers met druppelpipet van 15 ml en 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, flesjes 
met 200 ml stroop en drank zonder suiker. 
 
 
FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP   

 
Niet-narcotisch hoestmiddel. 
 
 
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN   

 
Pierre Fabre Médicament  
45, place Abel-Gance  
F-92100 Boulogne  
 

 

 

FABRIKANT   
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NextPharma SAS  
Route de Meulan 17 
F–78520 Limay (Frankrijk) 
 

 

AANGEWEZEN BIJ 

 

Balsoclase Antitussivum is aangewezen bij de symptomatische behandeling van niet-
productieve hoest. De duur van de behandeling moet zo kort mogelijk worden gehouden. Als 
de hoest niet verbetert, moet de behandelend arts worden geraadpleegd. 
 
 
OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET 

WORDEN VERMEDEN 

 
Balsoclase Antitussivum mag niet worden gebruikt als hoesten noodzakelijk is om abnormaal 
overvloedige secreties uit de luchtwegen te verwijderen, bij gekende overgevoeligheid voor 
het geneesmiddel, in geval van ademhalingsinsufficiëntie of onderdrukking van het centraal 
zenuwstelsel, bij hoesten ten gevolge van astma, in geval van glaucoom, prostaathypertrofie 
of leverinsufficiëntie. 
 
Balsoclase Antitussivum mag niet worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven. 
 
Balsoclase Antitussivum mag niet worden toegediend aan kinderen jonger dan 2 jaar. 
 
 
BIJZONDERE VOORZORGEN 

 
Bij gebrek aan voldoende gegevens is voorzichtigheid geboden bij toediening aan patiënten 
met nierinsufficiëntie en aan bejaarden. 
 
Jonge kinderen met een gekende predispositie tot convulsies moeten goed worden gevolgd 
bij behandeling met pentoxyverine. 
 
Gezien het hoge suikergehalte mag de stroop niet worden voorgeschreven aan 
diabetespatiënten; de drank zonder suiker en druppels voor oraal gebruik, oplossing alsook 
de zetpillen zijn beter geschikt voor diabetespatiënten. 
 

 

WISSELWERKINGEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN OF VOEDING 

 
Balsoclase Antitussivum kan de werking van geneesmiddelen die op het centraal 
zenuwstelsel inwerken alsook die van alcohol versterken. 
 

 

GEBRUIK BIJ ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING 

 
Balsoclase Antitussivum mag niet worden toegediend aan zwangere vrouwen, omdat er niet 
voldoende studies zijn om formeel aan te tonen dat Balsoclase niet schadelijk is voor de 
menselijke foetus, ook al werden geen gevallen van foetale misvormingen gerapporteerd. 
Hetzelfde geldt voor vrouwen die borstvoeding geven. Het geneesmiddel gaat immers over in 
de moedermelk, wat bij de pasgeborene een belangrijke overdosering kan teweegbrengen. 
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BESTUREN VAN EEN VOERTUIG EN GEBRUIK VAN MACHINES 

 
Balsoclase Antitussivum blijkt in therapeutische doses geen effect te hebben op de 
rijvaardigheid en op het vermogen machines te bedienen. Voorzichtigheid is evenwel 
geboden bij bijzonder gevoelige mensen, die er slaperig van zouden kunnen worden, vooral 
bij gelijktijdige inname van andere geneesmiddelen die inwerken op het zenuwstelsel, en/of 
alcohol. 
 
 
HOE GEBRUIKEN EN IN WELKE HOEVEELHEID ? 

 
De dagdoses worden bij voorkeur verdeeld over 3 tot 4 giften voor de orale vormen. 
 

 
 

 
Gewicht 

(kg) 

 
Stroop en Drank 

zonder suiker 
Aantal lepels/dag 

 
Druppels voor 
oraal gebruik, 

oplossing  
aantal 

druppels/dag 
 

2 tot 3 jaar 
 

 
12 tot 
15 kg 

 
2 tot 3 koffielepels 

 
20 tot 30 

 
4 tot 6 jaar 

 
 
 

7 tot 12 jaar 

 
15 tot 
25 kg 

 
 

25 tot 
40 kg 

 
1 tot 4 dessertlepels 

 
 
 

2 tot 5 dessertlepels 

 
20 tot 50 

 
 
 

50 tot 100 

 
volwassenen 
en kinderen 
ouder dan 12 
jaar 

 

 
+ 40 kg 

 
3 tot 6 soeplepels 

 
100 tot 200 

 
Het gebruik van hoeststillende middelen bij kinderen van 2 tot 6 jaar moet sterk worden beperkt. 
Bij volwassenen bedraagt de aanbevolen maximale dosering 2 tot 2,5 mg/kg/dag, uitgedrukt 
in pentoxyverinecitraat, verdeeld over 3 tot 4 giften. Bij kinderen mag de dosering niet meer 
bedragen dan 2,5 mg/kg/dag. Bij kleine kinderen jonger dan 6 jaar mag de dosering niet 
meer bedragen dan 2 mg/kg/dag. 
 
 
TOEDIENINGSWIJZE EN TOEDIENINGSWEG 

 
Oraal gebruik : de stroop en drank zonder suiker worden als dusdanig ingenomen; druppels 
voor oraal gebruik, oplossing worden in een beetje water verdund. 
 
 
MAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN TE GROTE HOEVEELHEDEN 

 
Bij een sterke overdosering moet meteen een arts worden geraadpleegd. 
Tekenen van inname van een te grote hoeveelheid zijn slaperigheid, misselijkheid, moeilijk 
kunnen wateren en verminderde of geen afscheiding van speeksel.  
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Een overdosering kan ook aanleiding geven tot een onderdrukking van de ademhaling en 
van het centraal zenuwstelsel, vooral bij kinderen (zie rubriek “bijwerkingen“). 
 
 
BIJWERKINGEN 

 
Slaperigheid, huiduitslag evenals een droge keel en mond werden waargenomen en minder 
frequent maag-darmstoornissen zoals diarree, misselijkheid, braken en maagpijn.  
Ook werden zeldzame gevallen van anafylactische reacties gerapporteerd. Bovendien 
werden bij kinderen gevallen van stuipen en van ademhalingsdepressie gerapporteerd. 
 
 
BEWARING   

 
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°). 
 
Uiterste gebruiksdatum : Nagaan of de vervaldatum die op de verpakking staat na de 
afkorting ”EX:“ niet is verstreken; de 6 vermelde cijfers duiden het volgende aan: de eerste 2 
de maand (1e dag) en de laatste 4 het jaar vanaf wanneer het product vervalt. 
 
 
NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: 

Druppels voor oraal gebruik, oplossing: BE 238384 
Drank zonder suiker: BE 238393 
Stroop: BE 278196 
 
 
DATUM VAN DE LAATSTE BIJWERKING VAN DE BIJSLUITER : mei 2009 
 
 
DATUM VAN DE LAATSTE GOEDKEURING VAN DE BIJSLUITER : mei 2009 
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