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Opgelet bij de volgendeaanpassing van de bijsluiter de volgende 

verbetering aanbrengen op pag. 6  eerste alinea van punt 4 

U moet de behandeling onmiddellijk stopzetten en uw arts verwittigen ingeval er bij u een 

bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart. 

 

 

Bijsluiter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wat is Cardegic en waarvoor wordt het gebruikt ? 

Inhoud van deze bijsluiter 

2. Wat u moet weten voordat u Cardegic inneemt? 

3. Hoe wordt Cardegic ingenomen ? 

4. Mogelijke bijwerkingen. 

5. Hoe bewaart u Cardegic ? 

6. Aanvullende informatie. 

 

Cardegic 160 mg en Cardegic 300 mg, poeder voor drank 
Acetylsalicylzuur (onder de vorm van het lysinezout) 

 

• De werkzame stof is acetylsalicylzuur. Ze is aanwezig onder de vorm van DL-lysine-

acetylsalicylaat (288 mg per zakje, wat overeenstemt met 160 mg acetylsalicylzuur). 

Cardegic 160 mg : 

• De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn glycine, ammoniumglycyrrhizinaat, 

mandarijnaroma bestaande uit : mandarijnolie, citrusvruchtensap, lactose. 
 

• De werkzame stof is acetylsalicylzuur. Ze is aanwezig onder de vorm van DL-lysine-

acetylsalicylaat (540 mg per zakje, wat overeenstemt met 300 mg acetylsalicylzuur). 

Cardegic 300 mg : 

• De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn glycine, ammoniumglycyrrhizinaat, 

mandarijnaroma bestaande uit : mandarijnolie, citrusvruchtensap, lactose. 

 

Registratiehouder : 

sanofi-aventis Belgium 

Culliganlaan 1C 

1831       Diegem 

 

Fabrikant : 

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

Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. 

Desalniettemin dient u Cardegic zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te 

bereiken. 

• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. 

• Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig heeft. 

• Ga na naar uw arts als de verschijnselen verergeren of niet verbeteren. 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/cardegic-300mg-30-zakjes/
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Registratienummers :  

Cardegic 160 mg : 166 IS 191 F 0 

Cardegic 300 mg : 166 IS 192 F 0 

 

1. Wat is Cardegic 160 mg en Cardegic 300 mg, poeder voor drank, en 

waarvoor wordt het gebruikt ? 
 

Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootten 

Poeder voor drank. Dozen van 30 zakjes. 

 

Farmacotherapeutische groep 

Cardiovasculair geneesmiddel van de groep van de plaatjesaggregatieremmers (m.a.w. 

bloedverdunners). 

 

Therapeutische indicaties 

Aangewezen bij sommige aandoeningen van hart of bloedvaten, alleen of in associatie met 

andere behandelingen die de arts heeft voorgeschreven. 

 

2. Wat u moet weten voordat u Cardegic 160 mg en Cardegic 300 mg, poeder 

voor drank inneemt 
 

Gebruik Cardegic niet 

• als u een maag- of duodenumzweer hebt. 

• als u overgevoelig (allergisch) bent voor aspirine en voor ontstekingsremmers (allergische 

reacties of astma) of voor één van de andere bestanddelen van Cardegic 

• in geval van een hemorragische aandoening (bloedingsstoornis) of een risico van 

bloedingen. 

• in associatie met methotrexaat in een dosis ≥ 15 mg/week. 

• in associatie met orale anticoagulantia aan hoge dosissen. 

• tijdens het eerste en het derde zwangerschapstrimester. 

• als uw arts u heeft gezegd dat u een intolerantie vertoont voor sommige suikers. 

Raadpleeg uw arts vooraleer u dit geneesmiddel inneemt want het bevat lactose. 

 

Pas goed op  

Gebruik Cardegic met voorzorg :  

• in geval van antecedenten van een maag- of duodenumzweer of een digestieve bloeding 

• in geval van verminderde nierwerking 

• in geval van astma, 

• in geval van een IUD (spiraaltje) 
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Het gebruik van Cardegic is afgeraden : 

• in geval van jicht, 

• in geval van overvloedige of abnormale regels (risico van toename van het volume en de 

duur van de regels). 

Als u reeds andere geneesmiddelen inneemt, gelieve ook de rubriek « Gebruik van Cardegic 

in combinatie met andere geneesmiddelen » te lezen. 

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is 

of dat in het verleden is geweest. 

 

Gebruik van Cardegic in combinatie met voedsel en drank 
Cardegic kan opgelost worden in water, melk of fruitsap. 

De inname van alcohol verhoogt de maagtoxiciteit van de salicylaten. 

 

Zwangerschap 

Tijdens het eerste en het derde trimester van de zwangerschaps is het gebruik van Cardegic 

160 mg en Cardegic 300 mg tegenaangewezen. 

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

 

Borstvoeding 

Tijdens de borstvoeding is het gebruik van Cardegic 160 mg en Cardegic 300 mg afgeraden. 

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

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Niet van toepassing. 

 

Belangrijke informatie over sommige bestanddelen van Cardegic 

Cardegic bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie vertoont voor 

sommige suikers, contacteer dan uw arts vooraleer u dit geneesmiddel inneemt. 

Aangezien dit geneesmiddel geen natrium (zout) bevat, mag het toegediend worden in geval 

van een zoutloos of zoutarm dieet. 

 

Gebruik van Cardegic in combinatie met andere geneesmiddelen 

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

ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 
 

Er bestaan een aantal interacties tussen Cardegic en andere geneesmiddelen.  

Sommige combinaties zijn tegenaangewezen zoals de geneesmiddelen die vermeld worden in 

de rubriek « Gebruik Cardegic niet », andere zijn afgeraden of vereisen voorzorgen bij 

gebruik zoals de combinaties met : 

• andere ontstekingsremmers en corticoïden 

• heparine (toename van het bloedingsrisico) 

• orale anticoagulantia (toename van het bloedingsrisico) 

• ticlopidine of clopidogrel (toename van het bloedingsrisico) 

• sommige geneesmiddelen tegen jicht (die de eliminatie van urinezuur in de urine verhogen) 

omwille van een afname van hun werking 

• geneesmiddelen tegen diabetes (toename van het bloedsuikerverlagende effect) 

• acetazolamide (risico van verminderde excretie van acetazolamide met stijging van zijn 

concentratie in het bloed). 

• diuretica (mogelijkheid van acute nierinsufficiëntie bij gedehydrateerde patiënten) 

• interferon α (risico op inhibitie van het effect van interferon α) 
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• pentoxifylline (toename van het bloedingsrisico) 

• methotrexaat in lage dosissen < 15 mg/week (toename van het bloedingsrisico) 

• trombolytica 

• IUD (spiraaltje) omwille van een verminderde doeltreffendheid van het spiraaltje   

• Niet resorbeerbare antacida zoals magnesium-, aluminium- en calciumzouten, -oxiden en -

hydroxiden (toename van de nierexcretie van de salicylaten ; de antacida met enig 

tijdsverschil (2 u) ten opzichte van de salicylaten innemen). 

 

 

3. Hoe wordt Cardegic 160 mg en Cardegic 300 mg, poeder voor drank 

ingenomen? 
 

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

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.  

Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw. 

 

Dosering : 

Dit geneesmiddel is voorbehouden voor volwassenen en mag slechts toegediend worden op 

medisch advies. 

U moet het advies van uw behandelende arts opvolgen. 

De gebruikelijke dosering is : 1 zakje Cardegic 160 mg per dag of 1 zakje Cardegic 300 mg 

per dag. 

Uw arts zal u zeggen hoelang u Cardegic moet gebruiken. Zet uw behandeling niet voortijdig 

stop.   

 

Toedieningsweg : Oraal gebruik (via de mond). 

 

Manier van toedienen en instructies voor goed gebruik : 

De inhoud van het(de) zakje(s) oplossen in een beetje water, melk of fruitsap. 

 
 

Wat u moet doen wanneer u Cardegic vergeet te gebruiken 

Als u vergeten bent om Cardegic in te nemen, neem uw zakje dan onmiddellijk in en neem het 

volgende zakje op het gebruikelijke tijdstip. 

 

Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Cardegic wordt 

gestopt  

Niet van toepassing. 

 

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

Als u te veel van Cardegic heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, 

apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 

De symptomen van een matige intoxicatie zijn : oorsuizingen, gevoel van verminderde 

gehoorscherpte (met name van de fijnheid van de gehoorperceptie), hoofdpijn, duizeligheid, 

misselijkheid. Deze symptomen kunnen onder controle gebracht worden door een 

dosisverlaging. 

 

De symptomen van een acute (= ernstige) intoxicatie zijn : koorts, versnelling van de 

ademhaling, metabole bloedstoornissen, cardiovasculaire effecten, ademhalingsproblemen, 

aanzienlijke daling van de bloedsuikerspiegels en eventueel coma. 
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In geval van gebruik van te hoge dosissen, moet de behandeling gebeuren in gespecialiseerd 

ziekenhuismilieu. 

 

Informatie bestemd voor de arts

 

 : 

De volgende maatregelen moeten genomen worden in geval van overdosering : 

- Snelle evacuatie van het product door maagspoeling ; 

- Controle van het zuur-base evenwicht ; 

- Geforceerde alkalische diurese ; 

- Mogelijkheid van hemodialyse of peritoneale dialyse indien nodig ; 

- Symptomatische behandeling. 

 

4. Mogelijke bijwerkingen 
 

Zoals alle geneesmiddelen kan Cardegic bijwerkingen hebben. 

U moet de behandeling onmiddellijk stopzetten en uw arts verwittigen. 

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. 

 

Effecten op het centrale zenuwstelsel 

• oorsuizingen 

• indruk van verminderde gehoorscherpte 

• hoofdpijn (wijst op overdosering) 

 

Effecten op het maag-darmstelsel : 

• buikpijn 

• maagzweren 

• digestieve bloedingen met bloedbraken en/of zwarte stoelgang die verantwoordelijk kunnen 

zijn voor een ferriprieve anemie 

 

Hematologische effecten : 

• hemorragische syndromen (neusbloeding, tandvleesbloedingen, blauwe plekken, kleine 

bloedingen) 

• toename van de bloedingstijd. Dit effect blijft 4 tot 8 dagen na het stopzetten van de 

behandeling aanhouden. 

Het kan een risico op bloedingen creëren in geval van een chirurgische ingreep. 

 

Overgevoeligheidsreacties : 

• netelroos 

• astma 

• oedeem van het gelaat, de lippen en/of de tong. 

 

Andere : 

• verlenging van de arbeid en vertraagde bevalling 

• risico van hyperuricemie (te hoge concentratie van urinezuur in het bloed) 

• zeer zeldzame gevallen van hepatitis 
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5. Hoe bewaart u Cardegic 160 mg en Cardegic 300 mg, poeder voor 

drank ? 
 

Bewaren buiten het bereik en het zicht van kinderen. 

Bewaren bij een temperatuur lager dan 25 °C. 

 

Vervaldatum 
De vervaldatum is aangegeven op de verpakking na het teken EX. (de 2 eerste cijfers duiden 

de maand aan en de laatste cijfers het jaar ; de vervaldatum is de laatste dag van de 

aangeduide maand). 

 

6. Aanvullende informatie 
 

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

apotheker. Desgewenst kan u ook contact opnemen met de contactpersoon van de 

registratiehouder. 

 

sanofi-aventis Belgium 

Culliganlaan 1C 

1831       Diegem 

: 02/710.54.00 

 

Afleveringswijze : Vrij verkrijgbaar geneesmiddel. 

A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in januari 2007. 

B. De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is september 2007. 
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