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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 

 

 

CHARBOGIR capsules 

 

Actieve kool 

 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Hij 

bevat belangrijke informatie voor uw behandeling. 
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u CHARBOGIR 

zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.  

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of uw apotheker. 

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 

- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of uw apotheker. 

- Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 15 dagen.  
- 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 CHARBOGIR en waarvoor wordt het gebruikt 

2. Wat u moet weten voordat u CHARBOGIR inneemt 

3. Hoe wordt CHARBOGIR ingenomen 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u CHARBOGIR 

6. Aanvullende informatie 

 

 

1.   Wat is CHARBOGIR en waarvoor wordt het gebruikt 
 

Dit geneesmiddel van plantaardige oorsprong wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling 

van spijsverteringsproblemen – in het bijzonder met flatulentie in de darmen – en van lichte diarree 

nadat elke ernstige ziekte werd uitgesloten.  

 

2.   Wat u moet weten voordat u CHARBOGIR inneemt 
 

Neem CHARBOGIR niet in 

- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel of voor één van de andere 

bestanddelen van CHARBOGIR. 

- Niet gebruiken bij kinderen jonger dan twaalf jaar zonder medisch advies. 

 

Wees extra voorzichtig met CHARBOGIR 

 

- Opgelet: elke ernstige vorm van diarree kan uitdroging en het verlies van minerale zouten 

veroorzaken. 
- In het geval van een opgeblazen gevoel en flatulentie vermijd u peulvruchten (linzen, bonen, 

erwten, …) en bepaalde bladgroenten (koolsoorten, spruiten, bieten, …). Als dit gepaard gaat met 

diarree, is het noodzakelijk: 

- om uw vochtgehalte op peil te houden door zeer veel gezouten of gesuikerd water 

te drinken zodat het vochtverlies door diarree wordt gecompenseerd (de 

gemiddelde dagelijkse hoeveelheid water voor volwassenen bedraagt 2 liter).  

- om tijdens de periode met diarree het volgende dieet te volgen:  
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• bepaalde voedingsmiddelen vermijden, vooral rauwkost, fruit en 

bladgroenten, gekruide gerechten en ijskoude voedingsmiddelen of 

dranken.  

• de voorkeur geven aan geroosterd vlees en rijst. 

 

- In geval van constipatie: het geneesmiddel niet meer innemen.  
- Als er na twee dagen behandeling geen enkele klinische verbetering werd vastgesteld, raadpleeg 

dan uw arts.  
- Als u al andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve de rubriek “Inname met andere geneesmiddelen" 

te lezen. 

 

Gelieve een arts te raadplegen als een van bovenvermelde waarschuwingen van toepassing is op u 

of in het verleden geweest is. 

 

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. 

 

De absorptie van bepaalde geneesmiddelen (bloedverdunners, antibiotica, digitalisderivaten, 

contraceptiva en vitaminen) kan verminderd zijn. Bijgevolg is het aangeraden om CHARBOGIR twee 

uur vóór of één uur na de inname van elk ander geneesmiddel in te nemen. 

  
Inname van Charbogir met voedsel en drank 

Niet van toepassing. 
 

Zwangerschap en borstvoeding 

Volgens de huidige gegevens mag dit geneesmiddel volgens de voorgeschreven dosering 

probleemloos worden toegediend tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Toch is voorafgaand 

medisch advies vereist. 

 

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

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Niet van toepassing. 

 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van CHARBOGIR 
Niet van toepassing 

 

 

3.   Hoe wordt CHARBOGIR ingenomen 

 

Volg bij het innemen van CHARBOGIR zorgvuldig deze instructies, tenzij uw arts u er andere heeft 

gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. 

 

Geneesmiddel voorbehouden aan volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar. 

Volwassenen: 4 capsules per dag innemen tussen de maaltijden met een groot glas water. De dosering 

kan verhoogd worden tot 6 capsules per dag indien nodig.  
Kinderen ouder dan 12 jaar: 1 tot 4 capsules per dag innemen tussen de maaltijden met een groot glas 

water. 

 

Wat u moet doen als u meer van CHARBOGIR hebt ingenomen dan u zou mogen 

In geval van overdosering zal de behandeling onmiddellijk worden gestopt. 
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In geval van constipatie is een symptomatische behandeling noodzakelijk. 

RAADPLEEG UW ARTS OF UW APOTHEKER (Antigifcentrum, tel: 070/245 245) 

 

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten CHARBOGIR in te nemen 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 

 

Als u stopt met het innemen van CHARBOGIR 

Niet van toepassing. 

 

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of uw apotheker. 

 

4.   Mogelijke bijwerkingen 

 

Zoals alle geneesmiddelen kan CHARBOGIR bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 

bijwerkingen krijgt: 

- De stoelgang kan donkerder gekleurd zijn. 

- Constipatie kan optreden 

 

 

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 CHARBOGIR 
 

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 

De flacon in zijn verpakking donker, droog en koel bewaren. 

De houdbaarheidstermijn is aangeduid op de verpakking na de letters EX, gevolgd door vier cijfers: de 

eerste twee cijfers duiden de maand aan, de laatste twee het jaar. De vervaldatum verwijst naar de 

eerste dag van die maand. 
  

 

6.   Aanvullende informatie 
 

Wat bevat CHARBOGIR 

- Het werkzaam bestanddeel is het poeder van actieve kool: 162 mg per capsule.  
- De andere bestanddelen zijn voorgegelatineerd zetmeel, magnesiumstearaat en hypromellose 

(capsule).  
 

 

Hoe ziet CHARBOGIR er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
Farmaceutische vorm: kleurloze en doorschijnende capsule in hypromellose 
Verpakkingen: flacon van 45 capsules in PVC. 

 

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

LABORATOIRES ARKOPHARMA 

Zone Industrielle - Boîte Postale 28 

06511 CARROS CEDEX - Frankrijk 

Tel:+33 4 93 29 11 28 / Fax: +33 4 93 29 11 62 
 

Lokale vertegenwoordiger 
ARKOPHARMA BELUX SA 

Avenue Edison 13 – Parc de la Noire Epine 

Zoning Nord 

1300 WAVRE - België  
Tel: 010/233 600 
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Vrij te verkrijgen in de apotheek zonder voorschrift. 

 

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE 255 482 
Datum van de laatste herziening van deze bijsluiter: 03/2010 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in:  
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