
BIJSLUITER : 

 

Informatie voor de gebruik(st)er 

Epsilon 400 mg, omhulde tabletten 

 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Epsilon 400 mg, omhulde 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. 

 

   

1. Wat is Epsilon 400 mg, omhulde tabletten en waarvoor wordt het gebruikt? 

Inhoud van deze bijsluiter: 

2.  Wat u moet weten voordat u Epsilon 400 mg, omhulde tabletten inneemt. 

3. Hoe wordt Epsilon 400 mg, omhulde tabletten ingenomen? 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u Epsilon 400 mg, omhulde tabletten? 

6. Aanvullende informatie. 

 

 

1. Wat is Epsilon 400 mg, omhulde tabletten en waarvoor wordt het gebruikt? 

 

• Epsilon 400 mg, omhulde tabletten is een geneesmiddel tegen pijn en koorts. 

• Epsilon 400 mg, omhulde tabletten zijn aanbevolen in de symptomatische behandeling 

van pijn en koorts. 

 

2. Wat u moet weten voordat u Epsilon 400 mg, omhulde tabletten inneemt. 

 

Neem Epsilon 400 mg, omhulde tabletten niet 

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

bestanddelen van het produkt.   

• in geval van een voorgeschiedenis of de aanwezigheid van een maagdarmzweer of 

maagdarmbloedingen. 

• als u overgevoelig bent aan ibuprofen of aan andere ontstekingsremmende  of  

pijnstillende middelen, met inbegrip van acetylsalicylzuur.  

• als u in het derde trimester van de zwangerschap bent 

• als u lijdt aan een ernstige nier-of een leveraandoening  

• als u hartinsufficiëntie heeft  

 

Epsilon 400 mg, omhulde tabletten mag slechts toegediend worden aan volwassenen en 

kinderen ouder dan 12 jaar. 

 

 Pas goed op met Epsilon 400 mg, omhulde tabletten 

• als u maagpijn heeft, vroegere maagzweren heeft gehad, als u lijdt aan 

maagdarmbloedingen, als u problemen met de bloedstolling heeft.  

• bij langdurig gebruik of als u nierproblemen heeft (vooral bij bejaarde patiënten) 

• als u  tegelijkertijd urineafdrijvende middelen of middelen tegen hoge bloeddruk 

inneemt (het risico bestaat dat de bloeddrukverlagende werking wordt tegengewerkt) 
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• als u systemische lupus erythematosus heeft, omdat (evenwel zelden) het risico bestaat 

op het ontwikkelen van koorts, lage bloeddruk of een aseptische hersenvliesontsteking. 

• inname van dit produkt kan een asthma-aanval uitlokken, voornamelijk bij 

asthmatische of allergische personen.  

• Geneesmiddelen zoals Epsilon kunnen gepaard gaan met een lichte toename van het 

gevaar voor een hartaanval («myocardinfarct») of een cerebrovasculair accident. Het 

gevaar is groter naarmate de gebruikte dosis groter en de duur van de behandeling 

langer is. 

De aanbevolen dosis en de behandelingsduur niet overschrijden. 

• In geval van hartproblemen, antecedenten van cerebrovasculair accident of als u denkt 

risicofactoren voor deze aandoeningen te vertonen (bijv. in geval van een hoge 

bloeddruk, diabetes, een hoge cholesterolconcentratie of als u rookt), moet u uw 

behandeling met uw arts of apotheker bespreken. 
 

Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Inname met andere 

geneesmiddelen” te lezen. 

 

Raadpleeg uw arts indien één van bovenvernoemde gevallen op u van toepassing is, of in 

het verleden van toepassing was. 

 
Inname met andere geneesmiddelen. 

Vertel uw arts of apotheker  als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft 

gebruikt.  Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder  voorschrift kunt krijgen. 

 

- Geneesmiddelen, welke glucocorticoïden bevatten, mogen niet samen met Epsilon 400 

mg, omhulde tabletten ingenomen worden. 

- Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur /aspirine, warfarine, ticlopidine), 

bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptor-

blokkerende medicijnen, angiotensine II-antagonisten), …… en zelfs bepaalde andere 

geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed 

worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen 

gebruikt.  

- Neem nooit Epsilon 400 mg omhulde tabletten in samen met de volgende produkten, 

zonder er met uw arts over te praten: 

- urineafdrijvende middelen 

- lithium 

- methotrexaat 

- fenytoine 

- zidovudine 

- tacrolimus of cyclosporine 

- sulfonylurea 

- hyperkaliëmiërende middelen 

- bepaalde antidepressiva (selectieve inhibitoren van de heropname van serotonine). 

 

Zoals dit voor iedere pijnstiller geldt, is het wenselijk zijn arts te raadplegen alvorens   

 Epsilon 400 mg, omhulde tabletten in te nemen, wanneer men onder een medische  

 behandeling staat welke een regelmatige controle vereist. 

 

Inname van Epsilon 400 mg, omhulde tabletten met voedsel en drank 

Niet van toepassing. 
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Zwangerschap en Borstvoeding 

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

 

Epsilon 400 mg, omhulde tabletten niet innemen gedurende de eerste 6 maanden van de 

zwangerschap, zonder vooraf uw behandelende arts te raadplegen. 

De inname van Epsilon 400 mg, omhulde tabletten is tegenaangewezen, tijdens de laatste 3 

maanden van de zwangerschap. 

 

De hoeveelheid ibuprofen die in de moedermelk overgaat is zeer laag.  Ibuprofen mag 

tijdens de borstvoeding ingenomen worden, bij voorkeur juist na een borstvoeding.  

Voorzichtigheid blijft nochthans geboden, temeer daar de onschadelijkheid van een 

langdurige behandeling of dosissen boven 1600 mg per dag niet werden aangetoond. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Sommige bijzonder gevoelige patiënten kunnen een lichte duizeligheid vertonen en een 

zekere slaperigheid ondervinden. 

 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Epsilon 400 mg,omhulde 

tabletten. 

Epsilon bevat lactose: indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet 

verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 

                       

3. Hoe wordt Epsilon 400 mg, omhulde tabletten ingenomen? 

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

Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.   

  

 De gebruikelijke dosering is: 

Volwassenen en kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar: 

             - aanvangsdosis: 1 omhulde tablet 

  - indien nodig, 1 tablet om de 4 à 6 uur met een maximum van 1 per inname en een 

maximum van 3 per dag. 

Indien de pijn of de koorts gedurende meer dan enkele dagen aanhoudt, raadpleeg dan 

een arts. 

 

Epsilon 400 mg, omhulde tabletten, wordt op de nuchtere maag meestal goed verdragen  

en wordt snel geresorbeerd.  Ibuprofen zal met voorzichtigheid worden toegediend aan 

zieken met een voorgeschiedenis van maagdarmlijden. Epsilon wordt bij voorkeur 

ingenomen tijdens de maaltijd. 

  

 Wat u moet doen als u meer van Epsilon 400 mg, omhulde tabletten, heeft  

            ingenomen dan u zou mogen: 

Wanneer u teveel van Epsilon 400 mg, omhulde tabletten heeft gebruikt of ingenomen, 

neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum 

(070/245.245)   

 

 Volgende symptomen kunnen optreden als gevolg van een overdosering: 

- misselijkheid, braken, pijn in het bovenste deel van de maag, diarree 

- initiële agitatie, hoofdpijn, duizeligheid, ongecontroleerde bewegingen van de oogbol 

   pupilvernauwing, oorfluiten en oorsuizen. 
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- aantasting van de lever 

- apnoe (onderdrukking van de ademhaling) 

 

Geen enkele specifieke behandeling dient ingesteld te worden, indien de dosis ingenomen 

door een kind lager is dan 100 mg/kg.  Boven 200 mg/kg, is een bewaking (in het 

ziekenhuis) noodzakelijk, tot het verdwijnen van de eventuele symptomen.  Het gebruik 

van ipeca en de toediening van aktieve kool wordt aanbevolen. 

De inname van een hoeveelheid hoger dan 400 mg/kg kan leiden tot een ernstige 

intoxicatie bij het kind, met bewustzijnsverlies, metabole acidose en stuipen.  Opname in 

het ziekenhuis is onontbeerlijk. 

 

Bij de volwassene, is opname in het ziekenhuis aangewezen voor dosissen hoger dan 7 à 

10 g of ingeval van ernstige gastro-intestinale symptomen. 

De behandeling is symptomatisch. 

Er is geen specifiek tegengif gekend voor ibuprofen. 

 

Wat u moet doen wanneer u Epsilon 400 mg, omhulde tabletten vergeet te gebruiken: 

 Neem geen bijkomende dosis, maar neem de volgende dosis op het voorziene tijdstip in. 

 

 Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Epsilon 400 mg,  

            omhulde tabletten wordt stopgezet: 

 In geval van een plotse stopzetting van een chronische behandeling, kan de patiënt(e)  

            klagen over hoofdpijn. 
 

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

 

4. Mogelijke bijwerkingen 

Zoals alle geneesmiddelen kan Epsilon 400 mg, omhulde tabletten bijwerkingen 
veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. 

 
Effecten op het cardiovasculaire systeem 
Geneesmiddelen zoals Epsilon kunnen gepaard gaan met een lichte toename van het gevaar voor 

een hartaanval («myocardinfarct») of voor een cerebrovasculair accident. 

 

Maagdarmstelsel 

Frekwent: misselijkheid, branderigheid van de maag, epigastrische pijn 

Zelden:diarree, verstopping, winderigheid, braken 

Zeer zelden: maagdarmzweer, bloedingen en perforatie 

 

Effekten op de nier 

Vermindering van de nierfunctie. 

Zeer zelden: plotse onvoldoende werking van de nieren, blaasontsteking, ontsteking van de 

nieren, bloedwateren. 

 

Centraal zenuwstelsel 

Frekwent: duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid 

Zeer zelden: aseptische hersenvliesontsteking 

 

Effekten op de huid 

Zeer zelden: ernstige vormen van  huidreacties, zoals rode huiduitslag (welke verdwijnt bij 

druk)  
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Effekten op het gezichtsvermogen 

Zelden worden een aantal gezichtsstoornissen waargenomen (afname van de 

gezichtsscherpte, leemten in het gezichtsveld en/of veranderingen in kleurwaarnemingen).  

In geval van gezichtsstoornissen dient de behandeling te worden onderbroken en zal de 

patient een oogarts raadplegen. 

 

Effekten op het bloedbeeld 

Enkele veranderingen in het bloedbeeld werden beschreven. (aplastische anaemie, 

agranulocytose, thrombopenie, neutropenie).  Remming van de bloedplaatjesaggregatie, 

met een kleine verlenging van de bloedingstijd tot gevolg. 

 

Overgevoeligheidsreacties 

Ter hoogte van de huid: huidbeschadiging, jeuk, netelroos 

Ter hoogte van de luchtwegen: bronchospasme, bemoeilijkte ademhaling, verergering van 

bestaand asthma. 

Algemeen: plotse zwelling van het gezicht of de slijmvliezen (oedeem van Quincke), 

verlaagde bloeddruk, hartkloppingen, shock. 

 

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 Epsilon 400 mg, omhulde tabletten? 

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 

Niet bewaren boven 25°C. 

 

Gebruik Epsilon 400 mg, omhulde tabletten niet meer na de vervaldatum vermeld op de 

verpakking. 

De vervaldatum bevindt zich op elke verpakking na de letters EXP.: maand/jaar. 
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 Epsilon? 

• Het aktief bestanddeel is ibuprofen (400mg). 

• De andere bestanddelen zijn :  Lactose – Microkristallijn cellulose – 

Natriumcroscarmellose – Maïszetmeel – Magnesiumstearaat - Watervrij colloïdaal 

Silicium - Hypromellose -  Triacetin 

 

Hoe ziet Epsilon er uit en wat is de inhoud van de verpakking? 

Verpakking van 30 omhulde tabletten, in blisterverpakking. 

Elke omhulde tablet bevat 400 mg ibuprofen. 

 

Afleveringswijze: zonder medisch voorschrift 

 

Registratienummer: BE240825 
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Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant  

Registratiehouder: Will-Pharma NV. Rue du Manil 80  B-1301 Wavre 

Fabrikant: FAL B.V.   Dijkgraaf 30  NL-6921 RL Duiven 

 

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of 

apotheker. 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in september 2008 

De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is 07/2009 
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