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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS 
 

Cantabiline 200 mg capsules  
Hymecromone 

 
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie  
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik Cantabiline 200mg capsules 
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 punt 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 Cantabiline 200 mg capsules gebruikt? 
2. Wanneer mag u Cantabiline 200 mg capsules niet gebruiken of moet u er extra 

voorzichtig mee zijn?  
3. Hoe gebruikt u Cantabiline 200 mg capsules? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Cantabiline 200 mg capsules? 
6. Aanvullende informatie 
 
 
1. WAARVOOR WORDT CANTABILINE 200 MG GEBRUIKT? 
 
Cantabiline 200mg capsules ondersteunt de leverfunctie en herstelt de functie van de 
galblaas dankzij de volgende twee werkingen: 
- Voorkomt een spastische samentrekking van de galblaas, de galwegen en de sfincter 

van Oddi. 
- Bevordert een zachte, regelmatige en duurzame galvorming zonder contracties van de 

galblaas 
 
Cantabiline 200mg capsules wordt gebruikt voor: 
- functionele stoornissen van de galwegen en de sfincter van Oddi 
- Migraine gerelateerd aan de spijsvertering 
- Lichte leverinsufficiëntie  
- Verzwakte spijsvertering 
- Symptomatische behandeling van pijn veroorzaakt door een verstoorde spijsvertering 
- Gevolgen van een galblaasverwijdering (cholecystectomie) 
 
Cantabiline 200mg capsules is een buitengewoon hanteerbaar geneesmiddel dankzij de 
brede therapeutische marge en de zeer goede verdraagzaamheid. 
 
 
2. WANNEER MAG U CANTABILINE 200 MG CAPSULES NIET GEBRUIKEN OF 

MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN? 
 
Wanneer mag u Cantabiline 200mg capsules niet gebruiken? 
U bent allergisch voor een van de stoffen die in Cantabiline 200mg capsules zitten. Deze 
stoffen kunt u vinden onder punt 6.  
U mag Cantabiline 200mg capsules niet gebruiken bij een obstructie van de galwegen en bij 
een ernstige leverinsufficiëntie. 
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Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Cantabiline 200mg? 
Als u gevoelig bent aan geneesmidellen die de galvorming bevorderen (choleretica). In geval 
van diarree is het nodig de dosering te verminderen. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?  
Gebruikt u naast Cantabiline 200mg capsules nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat 
kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor 
geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. 
 
Waarop moet u letten met eten en drinken? 
Niet van toepassing. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
Niet van toepassing. 
 
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden 
Niet van toepassing. 
 
3. HOE NEEMT U CANTABILINE 200 MG CAPSULES IN? 
 
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over 
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
De gebruikelijke dosering is: 
Voor volwassenen: 3 tot 6 capsules per dag vóór de maaltijd. 
Voor kinderen vanaf 7 jaar: 1 tot 3 capsules per dag vóór de maaltijd. 
 
Heeft u te veel van Cantabiline 200mg capsules ingenomen? 
Wanneer u te veel van Cantabiline 200mg capsules heeft gebruikt of ingenomen, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 
 
Bent u vergeten Cantabiline 200mg capsules in te nemen? 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
Als u stopt met het innemen van Cantabiline 200mg capsules 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van Cantabiline 200mg capsules? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Cantabiline 200mg capsules  bijwerkingen veroorzaken,  al 
krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
 
Bijwerkingen: 
- diarree  
- anafylactische reacties waaronder urticaria (netelroos), jeuk, dyspneu (kortademigheid), 

Quincke’ s oedeem en hypotensie (lage bloeddruk) die zich kunnen ontwikkelen tot 
anafylactische shock. 

 
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
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5. HOE BEWAART U CANTABILINE 200 MG CAPSULES 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
Gebruik Cantabiline 200mg capsules niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te 
vinden op de doos na EX. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand 
is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Welke stoffen zitten er in Cantabiline 200 mg capsules? 
 
De werkzame stof in Cantabiline 200mg capsules is hymecromone, 200 mg per capsule. 
De andere stoffen zijn magnesiumstearaat, gelatine, geel ijzeroxide en titaniumdioxyde.  
 
Hoe ziet Cantabiline 200 mg capsules er uit en hoeveel zit er in een verpakking? 
 
Blisterverpakkingen met 30 en 90 harde capsules. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Merck nv/sa 
Brusselsesteenweg 288 
3090 Overijse 
 
Fabrikant 
FAMAR L’AIGLE 
Zone Industrielle n°1 
Route de Crulai 
61300 L’Aigle 
Frankrijk 
 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale 
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen. 
 
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen 
711 IS 127 F 4 
 
Afleveringswijze 
Niet voorschriftplichtig. 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in 11/2011 
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 04/2003 
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