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(Publieksbijsluiter) 

 

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

staat. 
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. 
Desalniettemin dient u Glycerine zetkaarsjes LAMBO 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 niet verbeteren. 

 
Inhoud van deze bijsluiter 
1. Wat zijn Glycerine zetkaarsjes LAMBO en waarvoor worden ze gebruikt ? 
2. Wat moet u weten voordat u Glycerine zetkaarsjes LAMBO gebruikt? 
3. Hoe worden Glycerine zetkaarsjes LAMBO gebruikt ? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Glycerine zetkaarsjes LAMBO ? 
6. Aanvullende informatie 
 

Glycerine zetkaarsjes LAMBO volwassenen 3,7 g 
Glycerine zetkaarsjes LAMBO kinderen 2 g 
Glycerine zetkaarsjes LAMBO zuigelingen 1 g 
 

• Werkzame stof: 
Glycerine 65 % 

• Andere bestanddelen:  
Gelatine 13 % 
Gezuiverd water 22 % 

 
Registratiehouder: 
Laboratoria LAMBO N.V. 
Pieter de Smethstraat 7 
B - 2140  Antwerpen 
België 
 
Fabrikant: 
Laboratoria LAMBO N.V. 
Pieter de Smethstraat 7 
B - 2140  Antwerpen 
België 
 
Registratienummer: 434 S28 F6 
   434 S29 F6 
   434 S30 F6
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1. Wat zijn glycerine zetkaarsjes LAMBO en waarvoor worden ze gebruikt ? 

  

• Glycerine zetkaarsjes LAMBO volwassenen 3,7 g : 10 stuks 
Glycerine zetkaarsjes LAMBO kinderen 2 g : 10 stuks 
Glycerine zetkaarsjes LAMBO zuigelingen 1 g : 10 stuks 

• Glycerine behoort tot de laxeermiddelen.  In de darm trekt het water aan en maakt 
de stoelgang week waardoor de darm binnen de 30 minuten geprikkeld wordt tot 
ontlasting. 

• Behandeling van toevallige constipatie. 
 

2. Wat moet u weten voordat u Glycerine zetkaarsjes LAMBO gebruikt ? 

    

Gebruik Glycerine zetkaarsjes LAMBO niet 

• bij geblokkeerd darmkanaal 

• bij buikpijn zonder gekende oorzaak 

• bij misselijkheid en braken 

• bij ontstoken karteldarm en aarskloven. 

• bij verschijnselen van uitdroging. 

• bij overgevoeligheid voor glycerol of gelatine. 
 

Pas goed op met Glycerine zetkaarsjes LAMBO  

• als u bejaard bent 

• als u suikerziekte hebt 

• als u ze langdurig gebruikt 
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van 
toepassing is of dat in het verleden geweest is. 

 

Gebruik van Glycerine zetkaarsjes in combinatie met voedsel en drank: 
niet van toepassing 
 

Zwangerschap 
Over gebruik tijdens de zwangerschap zijn tot heden geen nadelige gevolgen bekend. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.  

 

Borstvoeding 
Over gebruik tijdens de borstvoeding zijn tot heden geen nadelige gevolgen bekend. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. 
 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Zonder invloed 
 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Glycerine zetkaarsjes 

LAMBO: 
niet van toepassing 
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Gebruik van Glycerine zetkaarsjes LAMBO in combinatie met andere 

geneesmiddelen 
Waterafdrijvende middelen kunnen stoornissen van de inwendige mineralenbalans 
verergeren. 
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 worden Glycerine zetkaarsjes LAMBO gebruikt ? 
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. 
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. 
1 of 2 zetkaarsjes per dag aanbrengen in de aars. 
Het inbrengen van het zetkaarsje wordt vergemakkelijkt door ze te bevochtigen, dan 
glijdt het beter. 
Langdurig gebruik van laxeermiddelen moet vermeden worden.  Men moet pogen door 
middel van aanpassing van de voedingswijze en verandering van levensgewoonten de 
chronische verstopping te overwinnen. 
 

Wat moet u doen wanneer u Glycerine zetkaarsjes LAMBO vergeet te gebruiken: 
niet van toepassing 
 

Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met  

Glycerine zetkaarsje LAMBO wordt gestopt: 
niet van toepassing 
 

Wat u moet doen als u meer Glycerie zetkaarsjes LAMBO heeft gebruikt dan u 

zou mogen: 
Wanneer u teveel Glycerine zetkaarsjes LAMBO heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245) 
Er is geen risico van overdosering gekend bij rectale toediening van glycerine.  Bij 
accidentele orale inname van grote hoeveelheden glycerine zetkaarsjes kan slijmvlies-
irritatie, braakneiging, hoofdpijn en dorstgevoel optreden.  
Drinken van vocht kan voorgesteld worden.   
In extreme gevallen kan zich een te hoog bloedsuikergehalte voordoen, dit moet door 
een arts vastgesteld en behandeld worden. 

 

4. Mogelijke bijwerkingen 
Zoals alle geneesmiddelen kunnen Glycerine zetkaarsjes LAMBO bijwerkingen hebben. 
Rectale irritatie of verbrandingsgevoel kunnen zeldzaam optreden. 
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 Glycerine zetkaarsjes LAMBO ? 
Glycerine zetkaarsjes LAMBO buiten bereik en zicht van kinderen houden. 
Bewaren beneden 25 °C en op een droge plaats. 
Een half uur voor het toedienen het zetkaarsje op kamertemperatuur laten komen. 
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Uiterste gebruiksdatum 
Gebruik Glycerine zetkaarsjes LAMBO niet meer na de datum achter “EXP” op de 
verpakking  

 

6. Aanvullende informatie 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts 
of apotheker 
A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in maart 2004 
B. De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is 19 maart 2004 
 
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beoefenaars in de 
gezondheidszorg: niet van toepassing 
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