
ch/FC-RQ opmerkingen  1/3 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 

Barexal, poeder voor orale suspensie 
 

diosmectite, aluminiumhydroxide en magnesiumcarbonaat gedroogde gel 
 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Barexal zorgvuldig 
innemen om een goed resultaat te bereiken. 
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.  
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in 

deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
In deze bijsluiter:  
1. Wat is Barexal en waarvoor wordt het gebruikt 
2. Wat u moet weten voordat u Barexal inneemt 
3. Hoe wordt Barexal ingenomen 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Barexal  
6. Aanvullende informatie 
 
1. WAT IS BAREXAL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
 
Intestinaal adsorberend bedekkingsmiddel bestaande uit: 
- diosmectite : adsorberend – middel tegen diarree 
- aluminiumhydroxide en magnesiumcarbonaat gedroogde gel: adsorberend. 
 
Symptomatische behandeling van acute diarree bij de volwassene en het kind. 
 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BAREXAL INNEEMT 
 
Neem Barexal niet in 
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor diosmectite, aluminiumhydroxide en 

magnesiumcarbonaat gedroogde gel of voor één van de andere bestanddelen van Barexal. 
- als u aan ernstige nierinsufficiëntie lijdt. 
 
Wees extra voorzichtig met Barexal 
- Barexal is niet bestemd voor de behandeling van het kind met een toxi-infectieuse diarree, 

gepaard gaande met dehydratatie, noch van metabole diarree. In die gevallen mag Barexal 
enkel als aanvullende medicatie gebruikt worden.  

- Alvorens behandeling met Barexal te starten moet men rekening houden met de aanwezigheid 
van aluminiumhydroxide in de formule bij chronische dialysepatiënten. Gevallen van 
encefalopathieën werden beschreven na langdurige behandeling met deze substantie. 

- Alvorens behandeling met Barexal te starten moet men rekening houden met de aanwezigheid 
van glucose. Dit geneesmiddel mag niet toegediend worden aan de zeldzame patiënten die 
lijden aan het syndroom van stoornis in de resorptie van glucose en galactose. 

 
Inname met andere geneesmiddelen  
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 
 
Het is aan te raden om elk ander geneesmiddel anderhalf uur vóór of na de inname van Barexal in te 
nemen. 
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Inname van Barexal met voedsel en drank 
Niet van toepassing. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Barexal mag gebruikt worden gedurende de zwangerschap. 
Barexal mag gebruikt worden gedurende de borstvoeding. 
 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Niet van toepassing.  
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Barexal  
Als uw arts u ooit verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u 
dit geneesmiddel inneemt. 
 
 
3. HOE WORDT BAREXAL INGENOMEN 
 
Volg bij het innemen van Barexal nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of 
apotheker. 
 
De gebruikelijke dosering is: 
 

• Kind: tot 2 jaar: ½ zakje, 1 tot 2 maal per dag 
             van 2 tot 5 jaar: ½ zakje, 2 tot 3 maal per dag 
              van 5 tot 10 jaar: 1 zakje, 2 maal per dag 
De inhoud van een zakje mag gemengd worden in een half glas water of, in bepaalde gevallen, met 
een halfvaste voeding: pap, moes, brij … 
 

• Volwassene: 3-4 zakjes per dag. De inhoud van een zakje mengen in een glas water. Na het 
roerend mengen onmiddellijk opdrinken. 
 
Wat u moet doen als u meer van Barexal heeft ingenomen dan u zou mogen  
Een overdosering kan leiden tot ernstige constipatie of een maagsteen. 
 
Wanneer u te veel van Barexal heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw 
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Barexal in te nemen 
Niet van toepassing.  
 
Als u stopt met het innemen van Barexal 
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Barexal bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 
bijwerkingen krijgt. 
 
Maagdarmstelselaandoeningen:  
Slechts in enkele zeldzame gevallen werd melding gemaakt van het optreden van constipatie. Telkens 
kon de behandeling worden voortgezet na eenvoudige vermindering van de posologie. 
 
Voedings- en stofwisselingsstoornissen:  
Gezien de aanwezigheid van een geringe hoeveelheid aluminium- en magnesiumhydroxide bestaat bij 
een langdurige behandeling aan zeer hoge dosissen een theoretisch risico op fosfaatdeficiëntie.  
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Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
5. HOE BEWAART U BAREXAL 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.  
 
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.  
 
De houdbaarheid is 5 jaar. 
 
Gebruik Barexal niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “EXP”. De vervaldatum 
verwijst naar de laatste dag van die maand.  
 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. 
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen 
zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 
 
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Wat bevat Barexal 
- De werkzame bestanddelen zijn diosmectite 3 g, aluminiumhydroxide en magnesiumcarbonaat 

gedroogde gel 0,125 g. 
- De andere bestanddelen zijn glucose, zoethoutextract, natriumsaccharinaat, vanilline voor een 

zakje van 3,925 g. 
 
Hoe ziet Barexal er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
Poeder voor orale suspensie.  
Poeder om met water te mengen voor inname langs de mond. 
Dozen met 16, 30 en 60 zakjes. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 
IPSEN nv 
Guldensporenpark 87 
9820 Merelbeke 
België 
 

Afleveringswijze 
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift 
 

Fabrikant: 
Beaufour Ipsen Industrie 
Rue Ethé Virton 20 
28100 Dreux 
Frankrijk 
 
Registratienummer  
908 IS 1 F 0 
 

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in februari 2008. 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2008. 
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