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Naam  van het  geneesm iddel:

DI SPRI L®  75, DI SPRI L®  300, DI SPRI L®  500 

Oplosbare tablet ten

Acetylsalicylzuur

Sam enste lling: 

Dispr il 75 oplosbare tablet ten:  Acetylsalicylzuur 75 m g.

Dispr il 300 oplosbare tablet ten:  Acetylsalicylzuur 300 m g.

Dispr il 500 oplosbare tablet ten:  Acetylsalicylzuur 500 m g.

Hulpstoffen:  Calciumcarbonaat  — Cit roenzuur — Maïszetmeel — Saccharine — 

Talk — Nat r ium laurylsulfaat  q.s.p. een tablet . 

Farm aceut ische vorm :

Dispr il 75 oplosbare tablet ten.

Dispr il 300 oplosbare tablet ten.

Dispr il 500 oplosbare tablet ten.

Farm acologische eigenschappen:

Dispr il ( acetylsalicylzuur)  behoort  tot  de groep van de salicylaten.

Dispr il heeft  een pij nst illende en koortswerende werking bij  dosissen van de 

groot teorde van 600 mg. Hogere doses (4 tot  5 g/ 24 uur)  hebben een 

ontstekingsremmende werking. Het  plaat jesaggregat ieremmende effect , dat  toe 

te schrij ven is aan remming van de synthese van t romboxaan A2, wordt  gezien 

bij  toediening van lage doses (vanaf 30 m g) .

Farmacokinet ische eigenschappen.

Acetylsalicylzuur (ASZ)  wordt  in het  lichaam  snel gedesacetyleerd. 

Acetylsalicylzuur bindt  sterk aan serum album ine (60 tot  85 % ) . Het  wordt  vooral 
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gem etaboliseerd door conjugat ie m et  glycine (ongeveer 80 % ) . Andere 

m etabole wegen zijn conjugat ie m et  glucuronzuur en hydroxyler ing. De 

elim inat ie gebeurt  vooral door biot ransform at ie. De werkingsduur van Dispr il is 

ongeveer 6 uur. De plasma- elim inat iehalfwaardet ij d van het  salicylaat  is 2 tot  5 

uur bij  gebruik van lage doses en 10 tot  25 uur bij  gebruik van hoge doses 

(dosisafhankelij ke kinet iek) .

I ndicat ies: 

Symptomat ische behandeling van koortstoestanden en lichte tot  mat ige pijn.

Bij  reum atoïde polyart r it is en ankyloserende spondylart r it is kan Dispr il 

gedurende korte t ij d als pijnst iller worden gebruikt . Acute behandeling van 

m yocardinfarct , instabiele angor, coronaire angioplast iek en coronaire-

overbruggingschirurgie. De behandeling m oet  zo snel m ogelij k worden gestart .  

Secundaire prevent ie van cardiovasculaire m orbiditeit  en m ortaliteit  na een 

m yocardinfarct , ischem isch cerebrovasculair  accident . Prim aire prevent ie van 

cardiovasculaire m orbiditeit  en m ortaliteit  enkel bij  r isicopersonen (pat iënten 

met  ernst ige atherosclerose, diabetes) ;

Contra- indicat ies:

Overgevoeligheid voor salicylaten of NSAI D's, tart razine of een van de 

bestanddelen van het  preparaat . Act ief ulcus. Ernst ige nier insufficiënt ie. I nnam e 

van ant icoagulant ia, stollingsstoornissen. Klinische situat ie m et  bloedingsr isico. 

Trom bopenie, t rom bocytopathie.

Bijw erk ingen:

Overgevoeligheidsreact ies (kruisovergevoeligheid m et  andere NSAI D's en 

tart razine) :  vasom otorische r init is, bronchospast ische react ie (deze laatste is 

som s de enige uit ing) , urt icar ia, angioneurot isch oedeem . Letsels van het  m aag-

darm slijm vlies (ulcus, erosies)  die kunnen leiden tot  m elena, occult  bloedver lies 

en ij zergebreksanem ie. Leveraantast ing is m ogelij k bij  gebruik van hoge doses 

acetylsalicylzuur.

Ver lenging van de bloedingst ij d (de bloedingst ij d blij ft  ver lengd 4 tot  8 dagen 

na stopzet t ing van de behandeling) . Epistaxis, tandvleesbloeding. Hyperurikem ie 

(doses lager dan 2 g acetylsalicylzuur per dag) . Chronisch gebruik van hoge 

doses acetylsalicylzuur, vooral in com binat ie m et  andere pijnst illers, kan de 

nieren aantasten. Bij  vooraf bestaande nieraantast ing of daling van het  

circulerende plasmavolume kan de nierfunct ie ineens verslechteren. Tekenen 
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van (chronisch)  salicylism e:  oorsuizen, nausea, braken, hoofdpij n, duizeligheid 

en verwardheid. Hoewel een oorzakelij k verband met  de inname van 

acetylsalicylzuur niet  form eel bewezen is, kan de aandacht  worden gevest igd op 

het  uitzonderlij ke opt reden van het  syndroom van Reye bij  kinderen (braken, 

encefalopathie, vet te degenerat ie van de lever)  bij  een infect ie van de 

luchtwegen, var icella of gr iep.

Bijzondere voorzorgen:

De grootste voorzicht igheid is geboden bij  pat iënten m et  astm a, 

spij sverteringsstoornissen of antecedenten van maag- darm bloeding of - ulcus of 

stollingsstoornissen. Het  r isico van m aagbloeding is hoger bij  alcoholisten. 

Gezien het  plaat jesaggregat ieremmende effect  van acetylsalicylzuur moeten de 

pat iënten worden ingelicht  over het  bloedingsr isico bij  een heelkundige ingreep, 

zelfs een lichte ingreep zoals een tandext ract ie.

Bij  pat iënten m et  glucose- 6- fosfaatdehydrogenasedeficiënt ie kan 

acetylsalicylzuur een hem olyt ische anem ie veroorzaken. Acetylsalicylzuur m ag 

dan ook enkel worden toegediend onder m edische cont role. Bij  lichte tot  m at ige 

nier insufficiënt ie m oet  het  interval tussen de innam es worden verlengd. Als de 

glom erulusfilt rat iesnelheid lager is dan 50 m l/ m in, m oet  de doser ing worden 

verlaagd (m et  de helft ) .  Pat iënten m et  leverinsufficiënt ie zijn r isicopat iënten. Bij  

hen en ook bij  bejaarden m oet  de dosering worden verlaagd. Bij  k inderen 

jonger dan 12 jaar m et  koorts die van virale oorsprong zou kunnen zijn, m ag 

acetylsalicylzuur alleen worden voorgeschreven als andere geneesm iddelen 

onvoldoende resultaat  opleveren. Bij  opt reden van bewustzijnsstoornissen of 

blij vend braken na inname van acetylsalicylzuur moet  worden gedacht  aan de 

mogelij kheid van een syndroom van Reye, een zeer zeldzame, maar soms 

dodelij ke ziekte, waarvoor alleszins m eteen een m edische behandeling m oet  

worden gestart . Tot  nog toe heeft  men niet  met  zekerheid een oorzakelij k 

verband met  inname van geneesm iddelen op basis van acetylsalicylzuur kunnen 

aantonen. Speciaal toezicht  is geboden bij  gebruik van een spiraalt j e.

Zw angerschap en borstvoeding: 

Salicylaten dienen t ij dens de zwangerschap te worden gemeden omdat  ze 

gemakkelij k door de placentabarrière gaan. Een zekere graad van foetale 

hypot rofie en bloedingsstoornissen bij  de bevalling zij n m ogelij k.  I nnam e van 

ASZ op het  einde van de zwangerschap kan de bevalling uitstellen, de arbeid 

ver lengen en leiden tot  voort ij dig sluiten van de ductus arter iosus. Salicylaten 
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dienen ook te worden gem eden t ij dens de periode van borstvoeding, vooral als 

de pasgeborene icter isch is of te weinig vitam ine K heeft .

I nteract ies:

Salicylaten kunnen geneesm iddelen verdringen die sterk aan serumalbum ine 

binden, zoals coum arineant icoagulant ia (hoger r isico van bloedingen, vooral 

maag- darmbloedingen) , methot rexaat  en sulfonylureumderivaten. Salicylaten 

rem m en de werking van ur icosurica ongeacht  de toegediende dosis. Salicylaten 

kunnen het  effect  rem m en of verm inderen van lisdiuret ica (zoals furosem ide) , 

spironolacton, β- blokkers en ACE- remmers. Het  is beter salicylaten niet  te 

com bineren m et  andere NSAI D's gezien het  hogere r isico van bijwerkingen. 

Alcohol kan de m aagtoxiciteit  van ASZ verhogen. Com binat ie m et  t iclopidine kan 

het  bloedingsr isico verhogen. Als de com binat ie van die twee geneesm iddelen 

niet  kan worden vermeden, moet  de pat iënt  van dichtbij  worden gevolgd (met  

o.a. cont role van de I NR) . Er bestaat  ook een r isico op verlenging van de 

bloedingst ij d bij  gelij kt ij dige innam e van pentoxify lline. De com binat ie m et  

methot rexaat  in een dosering hoger dan 15 mg per week kan de hematologische 

toxiciteit  van methot rexaat  verhogen. De serumconcent rat ies van salicylaten 

dalen bij  gelij k t ij dige toediening van glucocort icoïden langs algem ene weg. 

Acetylsalicylzuur kan de farm acologische werking van alfa- interferon afremmen.

Doser ing en w ij ze  van toediening:

Pijnst illende en koortswerende behandeling.

Kinderen van 1 tot  12 jaar:  Norm ale dosis:  50 m g/ kg/ 24 uur in 4 tot  6 innam es.

Maxim ale dosis:  60 m g/ kg/ 24 uur.Ouder dan 12 jaar en volwassenen:  Norm ale 

dosis:  500 tot  600 m g te herhalen 4 tot  6 x/ 24 uur. Maxim ale dosis:  8 g/ 24 uur 

(uitzonderlij k, gedurende korte t ij d en voor een ernst ige reum at ische 

aandoening) . De therapeut ische plasmaconcent rat ie (ontstekingsremmende 

werking)  ligt  tussen 150 en 250 μg/ m l. Bij  die concent rat ies kunnen de eerste 

tekenen van salicylism e (chronische intoxicat ie)  opt reden, vooral in de vorm  van 

oorsuizen. Andere symptomen zijn:  asthenie, nausea, braken en 

gezichtsstoornissen. I n dat  geval, vooral als er psychische stoornissen of 

convulsies opt reden, m oet  acetylsalicylzuur zeker t ij delij k worden stopgezet  en 

dient  de dosering te worden verlaagd als de behandeling kan worden hervat . De 

behandeling m oet  van korte duur zij n. Als de glom erulusfilt rat iesnelheid lager is 

dan 50 m l/ m in, m oet  de dosering worden verlaagd (m et  ongeveer de helft ) . I n 

m inder ernst ige gevallen volstaat  het  om het  interval tussen de innames wat  te 
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verlengen.

Cardiovasculaire behandeling en prevent ie.

Behandeling:  2 tot  4 tablet ten Dispril 75 per dag.

Prim aire prevent ie bij  r isicopersonen:  1 tot  2 tablet ten Dispr il 75 per dag.

Secundaire prevent ie:  1 tot  4 tablet ten Dispril 75 per dag.

W ijze van gebruik:

Oplosbare tablet ten:  de tablet ten in een glas water laten oplossen vooraleer het  

uit  te dr inken.

Overdosering:

Chronische intoxicat ie (salicylism e)  werd beschreven in de rubr iek "Dosering en 

wij ze van toediening” . I nname in een keer van een dosis hoger dan 100 -  150 

mg/ kg bij  kinderen en 10 tot  30 g of meer bij  volwassenen kan een acute 

intoxicat ie veroorzaken. Er bestaan evenwel grote individuele verschillen. Bij  

een intoxicat ie onderscheiden we 3 fasen:

Een respiratoire alkalose m et  hypertherm ie en uitdroging, gevolgd door een 

metabole acidose, hypoglykem ie en hemorragische diathese met  

Kussm auladem haling. Tot  slot  kan een fase van respiratoire acidose opt reden, 

vooral bij  pat iënten m et  chronische adem halingsinsufficiënt ie. De pat iënt  m oet  

dan dringend worden opgenom en. Men m ag absoluut  geen geneesm iddelen 

geven die het  ademhalingscent rum kunnen onderdrukken. Naast  een 

symptomat ische behandeling bestaat  de behandeling uit  een geforceerde 

diurese, alkalinisat ie, dialyse en eventueel een wisselt ransfusie 

(plasmaconcent rat ie >  300 μg/ m l) .

Houdbaarheid:

De afkort ing "EX (m aand)  -  ( jaar) "  op de verpakking geeft  de vervaldatum 

meer. De vervaldatum verwijst  naar de eerste dag van de vermelde maand (1e 

cij fer)  en het  j aar (2e cij fer) .

Bew aring:

Beschermen tegen warmte.

Verpakking:

Dispril 75 oplosbare tablet ten:  dozen m et  24 en 120 tablet ten Dispril 300 

oplosbare tablet ten:  dozen met  24 en 240 tablet ten.
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Dispril 500 oplosbare tablet ten:  dozen m et  20 tablet ten.

Regist rat iehouder: 

Reckit t  Benckiser Healthcare (Belgium)  NV, Researchdreef 20, 1070 Brussel.

Aflever ing: 

Vrij e aflever ing.

Datum  ven herziening van de tekst : 

06.2003.

Prijs: 

N a a m Vorm CNK Pr ij s Tb Ty p e

DISPRIL 24 COMP 300MG 0109587 € 2.42 D Origineel

DISPRIL 240 COMP 300MG 0109595 € 18.12 D Origineel

DISPRIL 20 COMP 500MG 0063008 € 3.16 D Origineel

DISPRIL 120 COMP 75MG 0605634 € 7.93 D Origineel
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