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Lees de hele bijsluiter aandachtig door omdat er voor u belangrijke informatie in staat. 
Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende informatie of advies nodig hebt. 

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

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

 

 

 

Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat zijn Carters Pillen “Nieuwe Formule”  en waarvoor worden zij gebruikt? 

2. Wat u moet weten voordat u Carters Pillen “Nieuwe Formule” gebruikt? 

3. Hoe worden Carters Pillen “Nieuwe Formule” gebruikt? 

4. Mogelijke bijwerkingen. 

5. Hoe bewaart u Carters Pillen “Nieuwe Formule”? 

6. Aanvullende informatie. 

 

 

 

CARTERS PILLEN “NIEUWE FORMULE” 

5 mg maagsapresistente tabletten 
 

 

De werkzame stof is bisacodyl. Elke tablet bevat 5 mg bisacodyl. 

Andere bestanddelen zijn: (1) in de kern van de tablet: sacharose, maïszetmeel, gelatine, 

magnesiumstearaat; (2) in de omhulling: lacca depurata, talk, opaseal, gelatine, sacharose, arabische 

gom, titaniumdioxyde (E171), witte was, carnauba was. 

 

Registratiehouder: THERABEL PHARMA N.V. 

Egide Van Ophemstraat 108 

1180 Brussel 

België 

 

Fabrikant: LABORATOIRES THISSEN N.V. 

Rue de la papyrée 2-6 

1420 Braine l’Alleud 

België 

 

Registratienummer: 188 S 1224 F 1. 

 

 

1. WAT ZIJN CARTERS PILLEN “NIEUWE FORMULE”  EN WAARVOOR WORDEN 

ZIJ GEBRUIKT? 

 

De farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte 
 

Ronde, witte maagsapresistente tabletten. 

Dozen met 40 tabletten in blisterverpakking (20 tabletten per blister). 

 

Geneesmiddelengroep 
 

Geneesmiddel tegen verstopping. 
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Therapeutische indicaties 

 

De Carters Pillen “Nieuwe Formule” worden gebruikt voor de behandeling van de verschijnselen van 

verstopping en om de darmen te ledigen vóór een heelkundige ingreep of een radiologisch of 

endoscopisch onderzoek. 

 

Verstopping dient in eerste instantie te worden behandeld door een verandering van de levensgewoonten 

en door een aangepaste voeding. 

 

 

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CARTERS PILLEN “NIEUWE FORMULE” 

GEBRUIKT? 

 

Gebruik Carters Pillen “Nieuwe Formule” niet  

 

• als u overgevoelig bent voor bisacodyl of voor één van de andere bestanddelen van de Carters Pillen. 

• als u een ontsteking van de dikke darm heeft. 

• als u buikpijn van ongekende oorsprong heeft. 

• als u een afsluiting van de darm heeft. 

• als u uitgedroogd bent. 

• als u een kaliumtekort in het bloed heeft. 

• bij kinderen beneden de 3 jaar. 

 

Pas goed op met Carters Pillen “Nieuwe Formule” 

 

• zoals voor alle laxeermiddelen geldt, mogen ook de Carters Pillen niet gedurende een lange periode 

worden gebruikt, want dan kan u lijden aan een gestoorde darmfunctie en heeft u kans op ernstige 

bijwerkingen (zie rubriek 4: ”Mogelijke bijwerkingen”). 

• dit soort geneesmiddel mag slechts uitzonderlijk en op medisch advies aan kinderen worden 

gegeven. 

• als u buikloop of buikpijn heeft wanneer u Carters Pillen gebruikt, want dan mag u het geneesmiddel 

niet meer verder gebruiken. 

•  als u een gestoorde hartfunctie of nierfunctie heeft, of als u bejaard bent,  want dan heeft u meer kans 

op bijwerkingen (zie rubriek 4: “Mogelijke bijwerkingen”). 

• als u met geneesmiddelen wordt behandeld die bepaalde ernstige hartritmestoornissen kunnen 

teweeg brengen (torsade de pointes), omdat de Carters Pillen het kaliumgehalte in het bloed kunnen 

verlagen wat deze ernstige hartritmestoornissen bevordert (zie “Gebruik van Carters Pillen “Nieuwe 

Formule” in combinatie met andere geneesmiddelen”). 

• als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek “Gebruik van Carters Pillen 

“Nieuwe Formule” 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 Carters Pillen “Nieuwe Formule” in combinatie met voedsel en drank 

 

U mag geen drank of producten op basis van melk, noch zuurbinders, noch natriumbicarbonaat samen 

met Carters Pillen “Nieuwe formule” gebruiken. Mocht u één van deze producten gelijktijdig met 

Carters Pillen gebruiken, zou het werkzame bestanddeel bisacodyl in de maag vrijkomen en zou dit een 

maagirritatie met braken kunnen veroorzaken. 

U moet bijgevolg minstens twee uur wachten tussen de inname van Carters Pillen “Nieuwe formule” en 

de inname van één van deze producten. 
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Zwangerschap 
 

Voorzichtigheidshalve en zoals met elk ander geneesmiddel, wordt het gebruik van Carters Pillen 

afgeraden als u zwanger bent. 

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

 

Borstvoeding 
 

Voorzichtigheidshalve en zoals met elk ander geneesmiddel, wordt het gebruik van Carters Pillen 

afgeraden als u borstvoeding geeft. 

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

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

 

De Carters Pillen hebben geen invloed op de rijvaardigheid en op het gebruik van machines. 

 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Carters Pillen “Nieuwe Formule” 
 

Elke tablet bevat 65 mg sacharose. Dit geeft een totaal van 65 tot 195 mg sacharose per dag als u de 

aanbevolen hoeveelheden voor verstopping inneemt. U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u één 

van volgende erfelijke ziekten heeft: erfelijke fructose intolerantie, glucose-galactose malabsorptie 

syndroom, sucrase-isomaltase deficiëntie. 

 

Gebruik van Carters Pillen “Nieuwe Formule” 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. 

 

De Carters Pillen kunnen in het bijzonder in wisselwerking treden met volgende geneesmiddelen: 

- zuurbinders, natriumbicarbonaat (geneesmiddelen tegen maagzuur): kans op maagirritatie met 

braken. 

- diuretica (waterafdrijvende middelen) en mineralocorticoïden (hormonen die inwerken op het 

water/zout evenwicht in het lichaam): kans op een ernstig verstoord evenwicht van de 

verschillende zouten in het bloed en in het bijzonder een afname van de hoeveelheid kalium. Dit 

verstoord evenwicht kan dan de toxiciteit van digitalis-derivaten vergroten (hartversterkende 

geneesmiddelen). 

- geneesmiddelen die bepaalde ernstige hartritmestoornissen veroorzaken (torsade de pointes), 

want de kans op torsade de pointes is groter wanneer gelijktijdig Carters Pillen worden gebruikt. 

 

 

3. HOE WORDEN CARTERS PILLEN “NIEUWE FORMULE” GEBRUIKT? 
 

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

twijfel uw arts of uw apotheker. 

 

Volwassenen en kinderen boven de 12 jaar: 

 

Bij verstopping: 

Neem 1 tot 3 tabletten per dag, in één enkele inname, hetzij ‘s avonds, hetzij ‘s morgens vóór het ontbijt. 
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Om de darmen te ledigen vóór een ingreep of een radiografie: 

Neem tot 6 tabletten in één keer in, de avond vóór de heelkundige ingreep of vóór het radiologisch of 

endoscopisch onderzoek. 

 

Kinderen van 3 tot 12 jaar: 

 

Geef 1 tot 2 tabletten per dag, in één enkele inname. De dosis van 0,4 mg per kg lichaamsgewicht niet 

overschrijden. 

 

De arts zal u vertellen hoe lang u Carters Pillen moet gebruiken. In de mate van het mogelijke, langdurig 

gebruik van laxeermiddelen vermijden. 

 

Hoe gebruiken ? 

De tabletten met een beetje water inslikken. Niet kauwen. Niet opzuigen. 

Neem de Carters Pillen niet samen met melk want dan heeft u kans op maagirritatie met braken (zie 

“Gebruik van Carters Pillen “Nieuwe Formule” in combinatie met voedsel en drank”). 

Hou ermee rekening dat de werking van het geneesmiddel 6 tot 12 uur na inname optreedt. 

 

Wat u moet doen wanneer u Carters Pillen “Nieuwe Formule” vergeet te gebruiken: 

 

Herneem de behandeling zo vlug mogelijk zonder evenwel de hoeveelheden en het aantal innamen te 

wijzigen. Neem nooit een dubbele dosis van  Carters Pillen om zo de vergeten dosis in te halen. 

 

Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Carters Pillen “Nieuwe 

Formule” wordt gestopt: 
 

Als u reeds een lange tijd Carters Pillen gebruikt, kan de verstopping opnieuw optreden wanneer u met 

de behandeling stopt. Het is dus aanbevolen om de behandeling met Carters Pillen zo kort mogelijk te 

houden. 

 

Wat u moet doen als u meer Carters Pillen “Nieuwe Formule” heeft ingenomen dan u zou 

mogen: 
 

Wanneer u te veel van Carters Pillen heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, 

apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 

 

Als u een te grote hoeveelheid in één keer heeft ingenomen kan u lijden aan buikloop, buikpijn,  

uitdroging, belangrijk verlies van bepaalde zouten waaronder kalium. 

Als u gedurende een lange periode grote hoeveelheden heeft gebruikt, kan u lijden aan een aanhoudende 

buikloop, buikpijn, kaliumtekort in het bloed met mogelijk hartritmestoornissen, toename van aldosteron 

(secundaire hyperaldosteronisme), nierproblemen (b.v. nierstenen) en spierzwakte. 

 

Informatie bestemd voor de arts: 

Onmiddellijk na inname van de tabletten kunnen braken of een maagspoeling de absorptie verminderen 

of voorkomen. 

In geval van belangrijke dehydratie, de patiënt hospitaliseren en het hydro-electrolytische evenwicht 

herstellen. De toediening van antispasmodica kan nuttig zijn. 
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4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 

 

Zoals alle geneesmiddelen kunnen de Carters Pillen “Nieuwe Formule” bijwerkingen hebben: 

 

Spijsverteringsstelsel 

  -  buikpijn, buikloop. 

- als grote hoeveelheden gedurende een lange periode worden gebruikt: letsels van de zenuwen 

van de darm met stoornissen van de contracties van de darm. 

 

Voedings- en stofwisselingsstoornissen 

- uitdroging, voornamelijk bij oudere mensen. 

- als grote hoeveelheden worden gebruikt: verstoring van het zoutevenwicht in het bloed 

(electrolytenstoornissen). 

 

In geval 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 CARTERS PILLEN “NIEUWE FORMULE”? 

 

Buiten bereik en zicht van kinderen houden. 

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). 

 

Uiterste gebruiksdatum: 
Gebruik Carters Pillen “Nieuwe Formule” niet meer na de datum achter “EX” op de buitenverpakking: 

de cijfers na de letters EX duiden de maand en het jaar van de uiterste gebruiksdatum aan (bijvoorbeeld, 

EX 03/2010 betekent dat het geneesmiddel na 31 maart 2010 niet meer mag worden gebruikt). 

 

 

6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 

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

 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 13.01.2004. 

 

De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is 01.03.2004. 
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