
Bijsluiter 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 

Cetirizine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten 
Cetirizinedihydrochloride 

 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Cetirizine 
Mylan 10 mg filmomhulde tabletten zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken. 
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren. 
-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt 

die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 

In deze bijsluiter:  
1. Wat is Cetirizine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten en waarvoor wordt het gebruikt? 
2. Wat u moet weten voordat u Cetirizine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten inneemt. 
3. Hoe wordt Cetirizine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten ingenomen? 
4. Mogelijke bijwerkingen. 
5. Hoe bewaart u Cetirizine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten? 
6. Aanvullende informatie. 
 
 

1. WAT IS CETIRIZINE MYLAN 10 MG FILMOMHULDE TABLETTEN EN WAARVOOR 
WORDT HET GEBRUIKT? 
 
Cetirizine Mylan is een anti-allergicum (behandeling bij allergie). 
 
Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar: 
Behandeling van de symptomen van  
- allergische rhinitis (bv. hooikoorts of allergie aan huisstofmijt) en allergische conjunctivitis 

(oogbindvliesontsteking) 
- jeuk en netelroos 
 
Kinderen tussen 6-12 jaar: 
Behandeling van de symptomen van  
- allergische rhinitis (bv. hooikoorts of allergie aan huisstofmijt) 
- jeuk en netelroos  
 
 

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CETIRIZINE MYLAN 10 MG FILMOMHULDE 
TABLETTEN INNEEMT 

 
Neem Cetirizine Mylan niet in 
- als u overgevoelig bent voor cetirizine of voor één van de andere bestanddelen van dit 

geneesmiddel alsook voor andere piperazinederivaten. 
- als uw nierfunctie ernstig verminderd is 

 
Cetirizine Mylan tabletten mogen niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 6 jaar. 
 
Wees extra voorzichtig met Cetirizine Mylan 
- als u dit geneesmiddel langdurig moet nemen. Let extra op uw mondhygiëne. Cetizirine kan 

soms monddroogte veroorzaken waardoor tandbederf in de hand kan worden gewerkt. 
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- als uw lever of nieren minder goed werken. Gebruik Cetirizine Mylan met de nodige 
voorzichtigheid. 

- als u gelijktijdig middelen gebruikt met een versuffende werking (zie Inname met andere 
geneesmiddelen) of als u alcohol verbruikt (zie Inname van Cetirizine Mylan met voedsel en 
drank). 

 
Inname met andere geneesmiddelen  
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft 
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 
 
Wees voorzichtig met het gelijktijdig gebruik van sedativa omdat de sederende werking kan 
versterkt zijn. 
 
Als u een allergie-test moet ondergaan, moet u drie dagen voor de test het gebruik van 
Cetirizine Mylan onderbreken. 
 
Inname van Cetirizine Mylan met voedsel en drank 
Cetirizine Mylan kan de versuffende werking van alcohol versterken. Wees voorzichtig met het 
gebruik van alcohol wanneer u ook Cetirizine Mylan inneemt. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Gebruik dit geneesmiddel slechts op advies van uw arts als u zwanger bent of borstvoeding 
geeft. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Tijdens de behandeling met cetirizine kan uw reactievermogen beïnvloed worden. Hou hier 
rekening mee wanneer extra waakzaamheid is vereist, bv. tijdens het besturen van een 
voertuig.  
Wees voorzichtig met het gelijktijdig gebruik van alcohol. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Cetirizine Mylan 
Cetirizine Mylan bevat lactose. Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet kunt 
verdragen, moet u contact opnemen met uw arts vooraleer dit geneesmiddel in te nemen. 
 
 
3. HOE WORDT CETIRIZINE MYLAN 10 MG FILMOMHULDE TABLETTEN 

INGENOMEN? 
 
Cetirizine Mylan tabletten in hun geheel inslikken met een glas water, bij voorkeur ’s avonds. 
 
Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar: één tablet (10 mg) per dag. 
 
Kinderen tussen 6-12 jaar met een gewicht boven 30 kg: één tablet (10 mg) per dag als 
éénmalige dosis of een halve tablet (5 mg) tweemaal per dag ('s morgens en 's avonds). 
 
Kinderen tussen 6-12 jaar met een gewicht onder 30 kg: een halve tablet (5 mg) per dag. 
 
Bij een matig verminderde nierwerking: een halve tablet (5 mg) per dag. 
 
De behandelingsduur kan schommelen naargelang de symptomen. Voor de behandeling van 
hooikoorts zijn 3-6 weken gewoonlijk voldoende. De duur van de behandeling bij kinderen is 2-
4 weken. 
 
Wat u moet doen als u meer van Cetirizine Mylan heeft ingenomen dan u zou mogen  
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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). 
 
Volgende verschijnselen zouden zich kunnen voordoen: slaperigheid, bewusteloosheid en/of 
opgewondenheid (voornamelijk bij kinderen). Ataxie (verstoorde bewegigscoördinatie), 
beven, hoofdpijn, waanbeelden, stuiptrekkingen, droge mond, blozen, verhoogde 
lichaamstemperatuur, verwijding van de pupil, moeilijkheden om te plassen, hartkloppingen, 
daling van de bloeddruk, aritmieën (onregelmatige hartslag), misselijkheid en braken.  
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cetirizine Mylan in te nemen 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
Als u stopt met het gebruik van Cetirizine Mylan 
Niet van toepassing. 
 
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of 
apotheker. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Cetirizine Mylan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet 
iedereen deze bijwerkingen krijgt. 
 
Droge mond, hoofdpijn, duizeligheid, sufheid, slaperigheid, opgewondenheid, buikpijn en 
spijsverteringsproblemen. 
Gevallen van omkeerbare verstoringen van de leverfunctie, stuiptrekkingen, verlaagd aantal 
bloedplaatjes, hartkloppingen, versnelde hartslag, bewusteloosheid, gewichtstoename zijn 
waargenomen.  
Cetirizine kan oculogyrische (oogbewegingen veroorzakende) aanvallen veroorzaken, vooral bij 
kinderen. 
Uitzonderlijk kunnen allergische reacties zoals huidreacties en Quincke’s oedeem (overmatige 
vochtophoping die leidt tot zwelling) voorkomen. 
 
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die 
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
5. HOE BEWAART U CETIRIZINE MYLAN 10 MG FILMOMHULDE TABLETTEN? 
 
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 
 
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen. 
 
Gebruik Cetirizine Mylan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na 
EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk 
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze 
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 
 
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Wat bevat Cetirizine Mylan? 
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- Het werkzaam bestanddeel is cetirizinedihydrochloride, 10 mg per tablet. 
- De andere bestanddelen zijn: Tabletkern: lactosemonohydraat, gepregelatiniseerd 

maïszetmeel, povidon K29/32, magnesiumstearaat; Tabletomhulling: talk, Opadry Y-1-
7000: titaandioxide (E171), hydroxypropylmethylcellulose 5cP (E464), macrogol 400. 

 
Hoe ziet Cetirizine Mylan er uit en wat is de inhoud van de verpakking? 
Witte deelbare filmomhulde tabletten.  
 
Tablettencontainers met 30, 100 en 250 tabletten 
Blisterverpakkingen met 7, 10, 14, 15, 20, 30, 50, 60, 90 en 100 tabletten; unit-dose 
verpakkingen met 100 (10x10x1) en 50 (50x1) tabletten 
 
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 
 
Registratienummer 
BE 227096 (blisterverpakking) - BE 227105 (tablettencontainer) 
 
Afleveringswijze 
Vrije aflevering. 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 
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