
Bijsluiter 

BSN-01.09-1/2 

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK 

 

Benaming van het geneesmiddel 

GASTRIPHAR suspensie voor oraal gebruik 

 

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling 

Natrium alginaat 500 mg, Natrium watersofcarbonaat 267 mg, calcium carbonaat 160 mg, Carbopol 

974 P, saccharine natrium, ethylhydroxybenzoaat, butylhydroxybenzoaat, propylhydroxybenzoaat, 

isopropylalcohol, erythrosine (E127), anijszaadolie, natriumhydroxide, gezuiverd water q.s. ad 10 

ml. 

 

Farmaceutische vorm 

Suspensie voor oraal gebruik 

flessen (type III amber gekleurd glas) van 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 

1000 ml. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 

 

Farmacotherapeutische groep 

GASTRIPHAR suspensie voor oraal gebruik, is een antacidum (zuurbindend middel) 

 

Registratiehouder en fabrikant 

Pinewood Laboratories Limited trading as Pinewood Healthcare 

Ballymacarbry 

Clonmel 

Co. Tipperary 

Ierland 

 

Distributeur 

Teva Pharma Belgium NV 

Laarstraat 16 

B-2610 Wilrijk 

 

Aangewezen bij 

Behandeling van de symptomen die optreden bij terugvloei van maagzuur naar de slokdarm (gastro-

oesofagale reflux) zoals zure oprispingen, brandend gevoel in de maag en indigestie bijvoorbeeld na 

een heelkundige ingreep op de maag, bij een maaghernia, tijdens de zwangerschap en bij ontsteking 

van de slokdarm door maagzuur (refluxoesofagitis). 

 

Omstandigheden waarbij het gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden 

Overgevoeligheid voor natrium alginaat, natrium waterstofcarbonaat of voor één van de hulpstoffen 

in de drinkbare suspensie. 

 

Bijzondere voorzorgen 

- Informeer uw arts indien U een dieet of enig ander speciaal dieet volgt. 

- GASTRIPHAR suspensie voor oraal gebruik niet innemen binnen 1 tot 2 uur na orale 

inname van andere geneesmiddelen. 

- Raadpleeg uw arts wanneer de symptomen na 7 dagen niet verbeterd zijn. 

- Informeer uw arts als u een te hoog calcium gehalte in het bloed hebt of als u 

calciumhoudende nierstenen hebt. 

- Bij kinderen is het vanwege het hoge natriumgehalte belangrijk dat men zich aan de 

aanbevolen hoeveelheden houdt. 
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Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voeding 

-Antacida kunnen een wisselwerking vertonen met andere geneesmiddelen die door U gebruikt 

worden. De absorptie van volgende geneesmiddelen kan verminderd worden bij gebruik van 

antacida : ACE-inhibitoren, pijnstillers, antibacteriële middelen, middelen tegen epilepsie, 

schimmels en malaria, antipsychotische middelen, bisfosfonaten en penicillamine. Licht uw arts in, 

indien u een van deze geneesmiddelen gebruikt. 

Raadpleeg ook uw arts indien U kinidine of lithium krijgt voorgeschreven. 

 

Zwangerschap en borstvoeding 

GASTRIPHAR suspensie voor oraal gebruik mag tijdens de zwangerschap en de periode van 

borstvoeding gebruikt worden. 

 

Hoe gebruiken en hoeveel 

De fles voor gebruik goed schudden. 

 

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar 

10 tot 20 ml (2 tot 4 koffielepels) na de maaltijd en voor het slapengaan 

Kinderen van 6 tot 12 jaar 

5 tot 10 ml (1 tot 2 koffielepels) na de maaltijd en voor het slapengaan 

Kinderen jonger dan 6 jaar 

GASTRIPHAR suspensie voor oraal gebruik, niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar 

 

Toedieningswijze en toedieningsweg 

Oraal gebruik. 

 

Duur van de behandeling 

De behandeling zal gestopt worden indien na 2 weken de symptomen niet verdwenen zijn. 

 

Maatregelen bij gebruik van te grote hoeveelheden 

Wanneer U per ongeluk teveel van GASTRIPHAR suspensie voor oraal gebruik hebt ingenomen, 

neem dan contact op met uw arts of apotheker of het Antigiftcentrum (070/245.245). 

 

Ongewenste effecten 

Mogelijke ongewenste effecten zijn constipatie, flatulentie, maagkrampen en oprispingen. In zeer 

zeldzame gevallen kunnen patiënten die overgevoelig zijn voor bepaalde bestanddelen allergische 

verschijnselen vertonen zoals netelroos (huiduitslag) of spasma van de bronchi 

(luchtpijpvertakkingen). 

Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer deze ongewenste effecten aanhouden of wanneer U andere 

ongewone symptomen ondervindt. 

 

Bewaring 

Bewaring: 

Bewaren beneden 25ºC 

Niet in de koelkast bewaren. 

 

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 

 

Houdbaarheid: 

Gebruik GASTRIPHAR suspensie voor oraal gebruik niet meer na de datum op de verpakking 

achter “EX. :”. De eerste twee cijfers komen overeen met de maand, de laatste cijfers met het jaar. 

 

Wijze van aflevering 

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift. 
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