
 

 
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 

 
GAVISCON ADVANCE  

suspensie voor oraal gebruik 
 

natriumalginaat en kaliumbicarbonaat 
 

 
 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Gaviscon 
Advance 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 na 7 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 Gaviscon Advance suspensie voor oraal gebruik en waarvoor wordt het gebruikt 
2. Wat u moet weten voordat u Gaviscon Advance suspensie voor oraal gebruik inneemt 
3. Hoe wordt Gaviscon Advance suspensie voor oraal gebruik ingenomen 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Gaviscon Advance suspensie voor oraal gebruik 
6. Aanvullende informatie 

 
 
1. Wat is Gaviscon Advance suspensie voor oraal gebruik en waarvoor wordt het 
gebruikt 
Farmacotherapeutische groep:  
Geneesmiddel tegen symptomen van gastro-oesofageale reflux.  
Reflux is een proces tijdens het welke de vloeibare maaginhoud terugvloeit naar de slokdarm. 
In tegenstelling met de maagwand is de slokdarmwand niet bestand tegen zuren. Wanneer 
reflux zich voordoet veroorzaakt dit pijn en ongemak, doorgaans brandend gevoel in de 
maagstreek genoemd. 
Gaviscon Advance vormt een beschermende laag die op het oppervlak van de maaginhoud 
drijft. Deze laag voorkomt reflux en verhindert contact van de maaginhoud met de 
slokdarmwand, om zo de symptomen van brandend gevoel in de maagstreek en van zure 
oprispingen te verlichten.   
 
Therapeutische indicatie: 
Gaviscon Advance wordt gebruikt voor de behandeling van de symptomen die worden 
veroorzaakt door maag-slokdarmreflux, zoals zure oprispingen, brandend gevoel in de 
maagstreek en indigestie die optreden bij het terugvloeien van de maaginhoud naar de 
slokdarm, bijvoorbeeld na een maaltijd, tijdens de zwangerschap en bij refluxoesofagitis 
(ontsteking van de slokdarm). 
 
2. Wat u moet weten voordat u Gaviscon Advance suspensie voor oraal gebruik inneemt 
Gebruik Gaviscon Advance niet 

• Als u allergisch (overgevoelig) bent voor natriumalginaat, kaliumbicarbonaat of voor één 
van de andere bestanddelen van Gaviscon Advance. 

 
Wees extra voorzichtig met Gaviscon Advance 

• Als u waterafdrijvende producten gebruikt, als u te veel calcium in het bloed hebt, als u 
nierstenen hebt. 

• Kinderen jonger dan 12 jaar mogen Gaviscon Advance enkel innemen op advies van 
een arts 

• Dit  geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden natrium (4.6mmol per 10ml), kalium 
(2.0mmol per 10ml) en calcium. Raadpleeg uw dokter als u een strikt zoutarm dieet 
moet volgen. 
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• Dit geneesmiddel bevat parabenen (propyl- (E216) en methylparahydroxybenzoaat 
(E218), die een allergische reactie kunnen veroorzaken (mogelijk vertraagd). 

• Indien uw maag weinig maagzuur vormt, aangezien de doeltreffendheid van dit 
geneesmiddel verlaagd kan worden. 

 
 
Als u al andere geneesmiddelen inneemt, moet u ook de rubriek “Gebruik van Gaviscon 
Advance in combinatie met andere geneesmiddelen” lezen. 
Raadpleeg uw arts als een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of 
dat in het verleden geweest is. 
 
 
Inname met andere geneesmiddelen  
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft 
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 
Er zijn geen medicamenteuze interacties bekend met Gaviscon Advance. 
 
Inname van Gaviscon Advance met voedsel en drank: 
Niet van toepassing 
 
Zwangerschap en Borstvoeding 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Gaviscon Advance 
mag worden gebruikt zoals aangewezen tijdens de zwangerschap en de periode van 
borstvoeding. Gezien de aanwezigheid van calciumcarbonaat wordt het aangeraden de duur 
van de behandeling zo veel mogelijk te beperken.   
 
Rijvaardigheid en gebruik van machines : Geen effect 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Gaviscon Advance 
Elke dosis van 10 ml bevat 106 mg natrium. Als u een strikt zoutarm dieet moet volgen, moet 
rekening worden gehouden met de aanwezigheid van natrium. Elke dosis van 10 ml bevat 78 
mg kalium. Bij mensen met een nieraandoening of bij mensen die een kaliumarm dieet moeten 
volgen, moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van kalium. 
Gaviscon Advance bevat methylparahydroxibenzoaat (E218) en propylparahydroxibenzoaat 
(E216); die stoffen kunnen allergische reacties veroorzaken (mogelijk vertraagd). 
 
3. Hoe wordt Gaviscon Advance suspensie voor oraal gebruik gebruikt 
Volg bij het innemen van Gaviscon nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw 
arts of apotheker.  
Toediening door de mond. 
Goed schudden voor gebruik. 
 
De gebruikelijke dosering is: 
Volwassenen (met inbegrip van bejaarden) en kinderen ouder dan 12 jaar: 5 tot 10 ml (1 tot 2 
koffielepels) na de maaltijden en bij het slapengaan. 
 
Kinderen jonger dan 12 jaar: raadpleeg uw arts. 
 
Raadpleeg een arts als de symptomen verergeren of langer aanhouden dan 7 dagen. 
 
Wat u moet doen als u meer van Gaviscon Advance heeft ingenomen dan u zou mogen: 
Als u te veel Gaviscon hebt ingenomen, neemt u onmiddellijk contact op met uw arts, uw 
apotheker of het antigifcentrum (070 245 245). 
Het is weinig waarschijnlijk dat u iets zult voelen als u een te hoge dosis inneemt. U kunt echter 
een opgeblazen gevoel krijgen. Raadpleeg uw arts of uw apotheker als dat gevoel aanhoudt. 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Gaviscon Advance in te nemen:  
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Het volstaat het geneesmiddel 
verder in te nemen zoals aangewezen. 
 
Als u stopt met het innemen van Gaviscon Advance:  
De behandeling mag worden stopgezet zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen. 
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4. Mogelijke bijwerkingen 
Zoals alle geneesmiddelen kan Gaviscon Advance bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet 
iedereen deze bijwerkingen krijgt. 
Gebruik dit geneesmiddel niet indien u allergisch bent aan een van de bestanddelen van dit 
product. In zeer zeldzame gevallen (<1/10000) werden allergische huidreactie zoals (urticaria) 
of ademhalingsproblemen of anafylactische of anafylactoïde reacties gerapporteerd. 
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 Gaviscon Advance suspensie voor oraal gebruik 
Niet in de koelkast bewaren.  
Gaviscon buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. 
 
Houdbaarheid na openen van de flacon: 6 maanden. 
 
Gebruik Gaviscon Advance niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket na 
EXP. 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 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of 
apotheker.  

Wat bevat Gaviscon Advance 
- De werkzame bestanddelen zijn 1000 mg natriumalginaat en 200 mg kaliumbicarbonaat 

(per 10 ml). 
- De andere bestanddelen zijn calciumcarbonaat, carbomeer, methylparahydroxibenzoaat 

(E218), propylparahydroxibenzoaat (E216), natriumsaccharinaat, natriumhydroxide, 
venkelaroma en gezuiverd water. 

Dit product bevat geen suiker of gluten. 
 
Hoe ziet Gaviscon Advance er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
Gaviscon Advance is te verkrijgen in glazen flessen met een gegoten dop voorzien van een 
veiligheidsriempje met een maatlepel van 2,5 ml en 5 ml met 80, 100, 125, 140, 150, 180, 200, 
250, 300, 400, 500, 560 of 600 ml suspensie. 
 
Of 
 
Gaviscon Advance is te verkrijgen in glazen flessen met een gegoten dop voorzien van een 
veiligheidsriempje met of een doseerhulpmiddel met onderverdelingen van 5, 10, 15 en 20 ml of  
een maatlepel van 2,5 ml en 5 ml met  80, 100, 125, 140, 150, 180, 200, 250, 300, 400, 500, 
560 of 600 ml suspensie. 
 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA,  
Researchdreef 20, B-1070 Brussel 
 
Fabrikant:  
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,  
Dansom Lane, HU8 7DS - Hull – Groot-Brittannië 
 
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen : BE205213 
 
Wijze van aflevering: Geneesmiddel niet op medisch voorschrift. 
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Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 04/2009 
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