
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Cetirizine Mylan 10mg Filmomhulde tabletten

cetirizinedihydrochloride

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie 

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het 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 na 3 dagen 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 dit middel gebruikt?

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3. Hoe gebruikt u dit middel?

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u dit middel?

6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Cetirizinedihydrochloride is de werkzame stof van Cetirizine Mylan. Cetirizine Mylan is een 

geneesmiddel tegen allergie.

Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is Cetirizine Mylan geïndiceerd

- voor de verlichting van neus- en oogsymptomen van seizoen- en niet-seizoengebonden allergische 

rinitis.

- voor de verlichting van chronische netelroos (chronische idiopathische urticaria).

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA 

VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- als u een ernstige nierziekte hebt (ernstig nierfalen met creatinineklaring lager dan 10 ml/min);

- als u overgevoelig bent voor de werkzame stof van Cetirizine Mylan, een van zijn hulpstoffen 

(andere bestanddelen), hydroxyzine of piperazinederivaten (nauw verwante werkzame stoffen van 

andere geneesmiddelen).

U mag Cetirizine Mylan 10 mg tabletten niet innemen:

- als u erfelijke problemen van galactose-intolerantie, Lapplactasedeficiëntie of glucose-

galactosemalabsorptie hebt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Als u nierinsufficiëntie hebt, moet u uw arts om advies vragen. Zo nodig moet u een lagere dosering 

innemen. De nieuwe dosering zal door uw arts worden bepaald.

Als u aan epilepsie lijdt of risico loopt op stuipen, moet u uw arts om advies vragen.

Er werden geen interacties die een duidelijke impact zouden kunnen hebben, waargenomen tussen 

alcohol (in een bloedspiegel van 0,5 per duizend, wat overeenstemt met één glas wijn) en cetirizine 

gebruikt in de normale dosering. Zoals met alle antihistaminica wordt echter aanbevolen gelijktijdige 

consumptie van alcohol te vermijden.
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Als u een huidtest (allergietest) moet ondergaan, moet u de arts vertellen dat u deze tabletten inneemt, 

omdat antihistaminica invloed kunnen hebben op de resultaten van de huidtest. U moet de 

behandeling drie dagen voor de test stopzetten.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Cetirizine Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? 

Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waarvoor u geen 

voorschrift nodig heeft.

Gezien het profiel van cetirizine zijn geen interacties met andere geneesmiddelen te verwachten.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voedsel heeft geen duidelijke invloed op de absorptie van cetirizine.

Zwangerschap en borstvoeding

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

Zoals met andere geneesmiddelen moet het gebruik van Cetirizine Mylan bij zwangere vrouwen 

worden vermeden. Accidenteel gebruik van het geneesmiddel door een zwangere vrouw zou geen 

schadelijke effecten op de foetus mogen hebben. Toch moet de toediening van het geneesmiddel 

worden stopgezet.

U mag Cetirizine Mylan niet innemen tijdens de periode van borstvoeding, omdat cetirizine overgaat 

in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

In klinische studies waren er geen aanwijzingen van verminderde aandacht, alertheid en 

rijvaardigheid na inname van Cetirizine Mylan in de aanbevolen dosering.

Als u van plan bent om te rijden, mogelijk gevaarlijke activiteiten aan te vatten of machines te 

bedienen, mag u de aanbevolen dosering niet overschrijden. U moet de respons op het geneesmiddel 

van dichtbij observeren. Als u een gevoelige patiënt bent, zou het kunnen dat gelijktijdig gebruik van 

alcohol of andere stoffen die het zenuwstelsel onderdrukken, het effect op uw aandacht en 

reactievermogen nog versterkt.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Cetirizine Mylan filmomhulde tabletten bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u sommige 

suikers niet kunt verdragen, neem dan contact op met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Hoe en wanneer moet u Cetirizine Mylan innemen?

Deze richtlijnen zijn van toepassing tenzij uw arts u andere instructies heeft gegeven over het gebruik 

van Cetirizine Mylan.

Volg deze instructies, omdat Cetirizine Mylan anders misschien niet volledig effectief zou kunnen 

zijn.

De tabletten moeten worden ingeslikt met een glas vloeistof.

Volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar:

10 mg eenmaal per dag als 1 tablet.

Kinderen van 6 tot 12 jaar:

5 mg tweemaal per dag als een halve tablet tweemaal per dag.

Patiënten met matige tot ernstige nierinsufficiëntie

De aanbevolen dosering bij patiënten met een matige nierinsufficiëntie is 5 mg eenmaal per dag.
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Als u de indruk hebt dat het effect van Cetirizine Mylan te zwak of te sterk is, moet u uw arts 

raadplegen.

Duur van de behandeling:

De duur van de behandeling hangt af van het type, de duur en het verloop van uw klachten en wordt 

door uw arts bepaald.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u denkt dat u een overdosering van Cetirizine Mylan hebt ingenomen, moet u uw arts inlichten.

Uw arts zal dan beslissen of en welke maatregelen er moeten worden genomen.

Na een overdosering kunnen de onderstaande bijwerkingen in sterkere mate optreden. Bijwerkingen 

zoals verwardheid, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, ziekelijk zijn, verwijding van de 

pupil, jeuk, rusteloosheid, sedatie, slaperigheid, stupor, abnormaal snelle hartslag, bevingen en 

urineretentie zijn gerapporteerd.

Wanneer u te veel van Cetirizine Mylan heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact 

op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts 

of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Cetirizine Mylan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 

maken.

De volgende bijwerkingen werden gerapporteerd tijdens de postmarketingbewaking. De frequenties 

worden als volgt gedefinieerd: (vaak: 1 patiënt op de 100 tot 1 op de 10, soms: 1 op de 1.000 tot 1 op 

de 100, zelden: 1 op de 10.000 tot 1 op de 1.000, zeer zelden: minder dan 1 op de 10.000).

- Bloed- en lymfestelselaandoeningen:

zeer zelden: trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes)

- Het lichaam in zijn geheel:

vaak: vermoeidheid

- Hartaandoeningen:

zelden: tachycardie (snelle hartslag)

- Oogaandoeningen:

zeer zelden: accommodatiestoornis, wazig zicht, oculogyratie (ongecontroleerde cirkelvormige 

bewegingen van de ogen)

- Maag-darmstelselaandoeningen:

vaak: droge mond, nausea, diarree

soms: buikpijn

- Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:

soms: asthenie (extreme vermoeidheid), malaise

zelden: oedeem (zwelling)

- Immuunsysteemaandoeningen:

zelden: allergische reacties, soms ernstig (zeer zelden)
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- Lever- en galaandoeningen:

zelden: abnormale leverfunctie

- Onderzoeken:

zelden: gewichtstoename

- Zenuwstelselaandoeningen:

vaak: duizeligheid, hoofdpijn

soms: paresthesie (abnormale gevoelens van de huid)

zelden: stuipen, bewegingsstoornissen

zeer zelden: syncope, beving, dysgeusie (verstoorde smaak)

niet bekend: geheugenverlies, geheugenstoornis

- Psychische stoornissen:

vaak: slaperigheid

soms: agitatie

zelden: agressie, verwardheid, depressie, hallucinatie, insomnia

zeer zelden: tic

- Nier- en urinewegaandoeningen:

zeer zelden: abnormale eliminatie van urine

- Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:

vaak: keelontsteking, neusontsteking

- Huid- en onderhuidaandoeningen:

soms: pruritus, rash

zelden: urticaria

zeer zelden: oedeem, gefixeerde medicamenteuze huiduitslag

Als u een van de bovenvermelde bijwerkingen ontwikkelt, moet u uw arts inlichten. Bij de 

eerste tekenen van een overgevoeligheidsreactie moet u de inname van Cetirizine Mylan 

stopzetten. Uw arts zal dan de ernst evalueren en beslissen of er eventueel verdere maatregelen 

moeten worden genomen.

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.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de 

blisterverpakking. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 

houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in Cetirizine Mylan is cetirizinedihydrochloride. Een filmomhulde tablet bevat 10 

mg cetirizinedihydrochloride.
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- De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, vooraf gegelatiniseerd maiszetmeel, 

povidon, magnesiumstearaat, hydroxypropylmethylcellulose (E464), macrogol, titaandioxide (E171) 

en talk.

Hoe ziet Cetirizine Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn wit en capsulevormig met ‘CZ 10’ aan één kant en ‘G’ aan de andere. Alle tabletten 

hebben een breukstreep.

Verpakt in tablettencontainer met 30, 100 en 250 tabletten, blisterverpakkingen met 7, 10, 14, 15, 20, 

30, 50, 60, 90 en 100 tabletten en unit-dose verpakkingen met 100 (10x10x1) en 50 (50x1) tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Mylan bvba/sprl

Terhulpsesteenweg 6A

B-1560 Hoeilaart

Fabrikant:

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, 

Dublin, Ierland

Generics (UK) Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 TL, Verenigd Koninkrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE 227096 (blisterverpakking) 

BE 227105 (tablettencontainer)

Afleveringswijze

Vrije aflevering.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk: Cetirizindihydrochlorid “Arcana” 10mg Filmtabletten

België: Cetirizine Mylan 10mg filmomhulde tabletten

Denemarken: Cetirizin Mylan NM

Finland: Cetirizin Mylan NM

Duitsland: Cetidura 10mg Filmtabletten

Italië: Cetirizina Mylan Generics 10mg compresse rivestite con film

Luxemburg: Cetirizine-Mylan 10mg

Nederland: Cetirizine diHCl Mylan 10mg filmomhulde tabletten

Noorwegen: Cetirizin Mylan NM

Portugal: Cetirizine Mylan Genericos 10mg comprimidos revestidos

Slowakije: Cetigen 10 mg

Spanje: Cetirizina Mylan 10mg, comprimidos recubiertos

Zweden: Cetirizin Mylan 10 mg filmdragerad tablett 

Verenigd Koninkrijk: Cetirizine 10mg Tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 02/2011.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 07/2011
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