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

Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.  

Desalniettemin dient u BROMEX 5mg/5ml, siroop zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te 

bereiken. 

 

Inhoud van deze bijsluiter: 

1. Wat is BROMEX 5mg/5ml, siroop en waarvoor wordt het gebruikt? 

2. Wat moet u weten voordat u BROMEX 5mg/5ml, siroop inneemt? 

3. Hoe wordt BROMEX 5mg/5ml, siroop ingenomen? 

4. Mogelijke bijwerkingen. 

5. Hoe bewaart u BROMEX 5mg/5ml, siroop? 

6. Aanvullende informatie. 

 

BROMEX, 5mg/5ml, siroop 
Broomhexine Hydrochloride 

 

De werkzame stof is broomhexine hydrochloride 5 mg/5 ml. 

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn wijnsteenzuur - sorbitol - methylparaben - propylparaben - 

propyleenglycol - aroma - gezuiverd water 

 

Registratiehouder en fabrikant: 

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België 

 

Registratienummer: BE 155364 

 

1. Wat is BROMEX 5mg/5ml, siroop en waarvoor wordt het gebruikt? 

Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte: siroop, fles met 180 ml. 

Groep: Maakt slijm in de luchtwegen, neus en luchtpijptakken vloeibaar. 

Aangewezen bij: 

Behandeling van aandoeningen van de luchtwegen die gepaard gaan met afscheiding van kleverig slijm: 

acute bronchitis, tracheobronchitis, chronische bronchitis; chronische bronchopulmonale aandoeningen; acute 

sinusitis, chronische sinusitis. 

Gebruikt bij keratoconjunctivitis sicca (syndroom van Sjögren). 

BROMEX is suikervrij en mag dus gebruikt worden door suikerzieken. 

 

 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 4 à 5 dagen niet verbeteren. 
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2. Wat moet u weten voordat u BROMEX 5mg/5ml, siroop inneemt? 

Gebruik BROMEX niet … 

 Als u allergisch (overgevoelig) bent voor broomhexine hydrochloride of voor één van de andere 

bestanddelen van BROMEX. 

Pas goed op met BROMEX … 

 Als u nog andere geneesmiddelen neemt. 

Gelieve ook de rubriek te lezen: “Gebruik van BROMEX in combinatie met andere geneesmiddelen”. 

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

verleden is geweest. 

Gebruik van BROMEX in combinatie met voedsel en drank 

Niet van toepassing. 

Zwangerschap 

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

BROMEX mag gedurende de zwangerschap worden gebruikt, behalve wanneer de arts dit afraadt. 

Borstvoeding 

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

BROMEX mag tijdens de borstvoeding worden gebruikt, behalve wanneer de arts dit afraadt. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Niet van toepassing. 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van BROMEX 

Dit geneesmiddel bevat sorbitol. Als u van uw arts weet dat u intolerant bent voor bepaalde suikers, neem 

dan contact op met uw arts voor inname van dit geneesmiddel.  

Dit geneesmiddel bevat methylparaben - propylparaben wat allergische reacties kunnen uitlokken.  

Dit geneesmiddel bevat propyleenglycol wat gelijkaardige effecten als alcohol kan veroorzaken. 

Gebruik van BROMEX in combinatie met andere geneesmiddelen 

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

betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.  

 

3. Hoe wordt BROMEX 5mg/5ml, siroop ingenomen? 

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

arts of uw apotheker. Neem de siroop zuiver in, zonder verdunning, na de maaltijd. 

Volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar: neem 3 x per dag 10 - 15 ml (2 koffielepels tot 1 eetlepel) in. 

Kinderen van 10 tot 15 jaar: neem 3 x per dag 10 ml (2 koffielepels) in. 

Kinderen van 5 tot 10 jaar: neem 3 x per dag 5 ml (1 koffielepel) in. 

Kinderen van 2 tot 5 jaar: neem 2 tot 3 x per dag 2 ml tot 5 ml in, afhankelijk van het gewicht van het kind 

(1/2 tot 1 volle koffielepel). 

BROMEX wordt goed verdragen en mag dus bij chronische gevallen lange tijd zonder nadelen worden gebruikt. 

Toedieningsweg: oraal gebruik. 

U mag BROMEX niet langer dan 7 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. 
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Wat moet u doen wanneer u BROMEX vergeet te gebruiken 

Niet van toepassing. 

Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met BROMEX wordt gestopt 

Niet van toepassing. 

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

Wanneer u te veel BROMEX heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, 

apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Bij inname van een veel te grote hoeveelheid, kan een daling 

van de bloeddruk optreden. 

 

4. Mogelijke bijwerkingen. 

Zoals alle geneesmiddelen kan BROMEX bijwerkingen hebben.  

BROMEX wordt in het algemeen goed verdragen, zowel op korte als op lange termijn. 

Erg zeldzaam: misselijkheid, zwaartegevoel in de maag. 

Ingeval 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 BROMEX 5mg/5ml, siroop? 

BROMEX buiten bereik en zicht van kinderen houden.  

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Niet bewaren boven de 25°C.  

Gebruik BROMEX niet meer na de datum achter “niet te gebruiken na” of “exp” op het 

etiket/buitenverpakking/fles. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het 

jaar. De vervaldag is de laatste dag van de vermelde maand. 

 

6. Aanvullende informatie. 

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

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. 

Rijksweg 9 

2880 Bornem 

Tel.: 03/889.17.21 

Vrij verkrijgbaar in de apotheek. 

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2009. 
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