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BIJSLUITERTEKST 

 

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

Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. 

Desalniettemin dient u DARLIN 13 mg omhulde tabletten 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 hebt. 

• Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na 10 dagen niet verbeteren. 

 

 

Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat is DARLIN 13mg omhulde tabletten en waarvoor wordt het gebruikt? 

2. Wat u moet weten voordat u DARLIN 13mg omhulde tabletten inneemt. 

3. Hoe wordt DARLIN 13mg omhulde tabletten gebruikt? 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u DARLIN 13mg omhulde tabletten? 

6. Aanvullende informatie 

 

 

DARLIN 13mg, omhulde tabletten 
 

• De werkzame stof is Senna acutifolia Batka, vrucht, droog ethanolisch 60 % (V/V) 

extract ((7-12):1) overeenkomend met 13 mg hydroxyanthraceenderivaat (uitgedrukt in 

sennoside B) per omhulde tablet.  

 Iedere omhulde tablet bevat Senna acutifolia Batka, vrucht, droog ethanolisch 60 % 

(V/V) extract ((7-12):1) 58,5-71,5 mg overeenkomend met 13 mg 

hydroxyanthraceenderivaat (uitgedrukt in sennoside B). 

 

• Andere bestanddelen van DARLIN zijn: 

 

- Kern: aardappelzetmeel, siliciumdioxide, talk, macrogol, glycerol, 

magnesiumstearaat, lactose monohydraat. 

 

- Omhulling: arabische gom, lacca gom, sandarac gom, ricinus olie, talk, 

maïszetmeel,  titaandioxide (E 171), sucrose, mengsel van mono-, di-, en 

triglyceriden van vetzuren. 

 

Registratiehouder 

 

NYCOMED BELGIUM 

Gentsesteenweg 615 

1080 Brussel 

BELGIE 

 

 

 

Fabrikant 
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NYCOMED CHRISTIAENS 

Gentsesteenweg 615 

1080 Brussel 

BELGIE 

 

Registratienummer 
 
914 S 285 F3 

 

 

1. WAT IS DARLIN 13mg omhulde tabletten EN WAARVOOR WORDT HET 

GEBRUIKT? 

 

Farmaceutische vorm en inhoud 

 

Witte, omhulde tabletten. 

40 witte, omhulde tabletten in bruin, glazen flesje. 

 

Geneesmiddelengroep 

 

DARLIN is een geneesmiddel op basis van planten, uit de groep van de 

contactlaxeermiddelen (middelen die de stoelgang bevorderen). 

 

Te gebruiken bij 

 

Behandeling van verstoppingverschijnselen, maar behandelt niet de oorzaak van de 

verstopping. 

Het product niet innemen voor het bestrijden van lichte vormen van verstopping. Elke 

ernstige aandoening dient uitgesloten te worden. Niet langer dan 10 opeenvolgende dagen 

gebruiken. 

 

 

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DARLIN 13mg omhulde tabletten 

INNEEMT ? 

 

Gebruik DARLIN niet 

 

• als u overgevoelig (allergisch) bent voor anthraquinonen of voor één van de andere 

bestanddelen van DARLIN. 

• bij verstopping wegens een afsluiting van de spijsverteringswegen. 

• bij ontsteking van de karteldarm. 

• bij buikpijn van onbepaalde oorsprong. 

• bij darmatonie (inactieve darm). 

 

Pas goed op met DARLIN 

 

• als u een bejaarde persoon bent. Vraag raad aan uw huisarts. 

• als u een gebrekkige nier- of hartwerking hebt.Vraag raad aan uw huisarts. 

• als u een diabetespatiënt bent. U dient namelijk rekening te houden met de aanwezigheid van  

sucrose (ongeveer 150 mg per tablet).  
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• omdat rekening houdend met het risico voor overmatig verlies van water en minerale 

zouten (zie rubriek 4. Mogelijke bijwerkingen) DARLIN niet langer dan 10 opeenvolgende 

dagen gebruikt kan worden zonder medisch advies. 

 

Chronisch gebruik van DARLIN vermijden. 

 

Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van DARLIN 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 DARLIN in combinatie met voedsel en drank 

 

Niet van toepassing. 

 

Zwangerschap  

 

DARLIN niet gebruiken tijdens de zwangerschap. 

 

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

 

Borstvoeding  

 

DARLIN niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding. 

 

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

 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
 

Niet van toepassing. 

 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van DARLIN 
 

DARLIN bevat sucrose (ongeveer 150 mg per tablet) en een kleine hoeveelheid lactose 

(ongeveer 40 mg per tablet). 

 

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op 

met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 

 
Gebruik van DARLIN in combinatie met andere geneesmiddelen 
 

Wegens de talrijke mogelijke wisselwerkingen verdient het aanbeveling voor personen die 

ook andere geneesmiddelen gebruiken, de huisarts te raadplegen vooraleer een behandeling 

met DARLIN aan te vatten. 

 

DARLIN kan het effect verhogen van een behandeling met:  

 

• digitalis bereidingen (geneesmiddelen gebruikt bij hartfalen). 

• geneesmiddelen tegen stoornissen van het hartritme. 

• diuretica (waterafdrijvende middelen). 
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• mineralocorticoïde middelen (geneesmiddelen met o.a. een ontstekingsremmende 

werking). 

• parasympatomimetische geneesmiddelen (geneesmiddelen met een stimulerende 

werking op een bepaald deel in het zenuwstelsel). 

 

Gezien het risico op hartritmestoornissen bestaat, zal men vermijden DARLIN in te nemen 

tegelijkertijd met antiparasitaire middelen (halofantrine, pentamidine), H1-antihistaminica 

(geneesmiddelen tegen overvoeligheidsreacties) (astemizole, terfenadine). 
 

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. 

 

 

3. HOE WORDT DARLIN 13mg omhulde tabletten GEBRUIKT? 

 

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

bij twijfel uw arts of uw apotheker. 

 

DARLIN wordt bij voorkeur 's avonds bij het slapen gaan of 's morgens vóór de eerste 

maaltijd met een groot glas water ingenomen. 

 

Volwassenen : 2 tabletten per dag. 

 

Kinderen boven de 12 jaar : 1 tot 2 tabletten per dag. 

 

Niet toedienen aan kinderen beneden de 12 jaar. 

 

De huisarts raadplegen indien de dosis dient gewijzigd te worden. 

 

U mag DARLIN niet langer dan 10 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. 

 

Wat u moet doen wanneer u DARLIN vergeet te gebruiken 

 

Neem nooit een dubbele dosis van DARLIN om zo de vergeten dosis in te halen. 

 

Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met DARLIN wordt 

gestopt 

 

Alleen te gebruiken bij klachten. 

 

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

 

Wanneer u te veel van DARLIN heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw 

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

 

Het innemen van te hoge dosissen DARLIN verhoogt de ongewenste effecten met diarree, 

buikpijn en eventueel bewusteloosheid. Kinderen zijn gevoeliger voor intoxicaties. 

 

Spoedmaatregelen 
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Bij zware vergiftiging, de huisarts of desnoods een spoeddienst ontbieden. 

Het kan nodig zijn, een antidiaree-product of biologische vloeistoffen toe te dienen om het 

water-en zoutverlies te compenseren. 

 

 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 

 

Zoals alle geneesmiddelen kan DARLIN bijwerkingen hebben. 

 

Bij een hogere dosering dan vermeld in de bijsluiter kan DARLIN diarree of buikpijn 

veroorzaken. Het gevolg hiervan kan een aanzienlijk verlies aan water en zouten betekenen, 

voornamelijk aan kalium. Spierzwakheid en gewichtsverlies zijn mogelijk. 

 

Deze effecten kunnen zich eveneens voordoen bij normale dosissen maar over een langdurige 

periode ingenomen. 

 

Bij langdurig gebruik kan DARLIN een zwarte verkleuring van het endeldarm- en 

colonslijmvlies veroorzaken. 

 

Zoals voor alle geneesmiddelen die senna-extracten bevatten, kan ondoordacht gebruik van 

DARLIN letsels van het darmweefsel veroorzaken die aanleiding kunnen geven tot 

stoornissen in de darmbeweging. 

 

De urine kan lichtjes rood verkleuren wegens de aanwezigheid van de senna-extracten.  Deze 

verkleuring wijst niet noodzakelijk op de aanwezigheid van een nierletsel. 

 

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 DARLIN 13mg omhulde tabletten? 

 

DARLIN buiten bereik en zicht van kinderen houden. 

 

Niet bewaren boven 25°C. In de oorspronkelijke verpakking bewaren. 

 

Uiterste gebruiksdatum : Gebruik DARLIN niet meer na de datum achter "niet te gebruiken 

na" of “EXP” op de fles en de buitenverpakking. 

 

De vervaldag is de laatste dag van de aangegeven maand. 

 

 

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 in augustus 2006. 

 

De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is december 2007. 
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