
Gelieve de hele bijsluiter aandachtig door te lezen alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Hij bevat informatie die van belang is voor 

uw behandeling. 

Alhoewel dit geneesmiddel in de apotheek vrij te verkrijgen is, moeten de instructies van de bijsluiter worden opgevolgd om een 
optimaal resultaat te bekomen. 

 

Raadpleeg uw arts of apotheker voor meer informatie als u andere vragen hebt of in geval van twijfel. 
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem nog een  

 keer nodig. 

• Raadpleeg uw apotheker als u meer informatie of advies  

 nodig hebt. 

• Raadpleeg uw arts als de verschijnselen na 10 dagen  

 nog steeds aanhouden of verergeren. 

 

Inhoud van deze bijsluiter : 

1.  Beschrijving van LAXAFYTOL 25 mg capsules en wanneer worden ze gebruikt ? 
2.  Welke informatie is er belangrijk voor het innemen van LAXAFYTOL 25 mg capsules ? 
3.  Hoe LAXAFYTOL 25 mg capsules innemen ? 
4.  De eventuele nevenwerkingen. 
5.  Hoe LAXAFYTOL 25 mg capsules bewaren ? 
6.  Bijkomende informatie. 
 

Rhamnus purshianus D.C. (Cascara), bast. 

LAXAFYTOL 25 mg capsules hard, 25 mg hydroxyanthraceenderivaten, capsules voor oraal gebruik.  

De werkzame stof is het droge waterige extract van de Rhamnus purshianus D.C. (cascara), bast, hoeveelheid die overeenstemt 
met 25 mg hydroxyanthraceenderivaten.  

De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose, tricalciumfosfaat, anhydrisch colloïdaal silicium, magnesiumstearaat, talk en 
gelatinecapsule (gelatine, titaandioxide, geel ijzeroxide). 

 

Registratiehouder : 
Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, België  

Fabrikant  : 
Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, België  
Registratienummer : 1034S49F5 

1. Beschrijving van LAXAFYTOL 25 mg capsules en wanneer worden ze gebruikt ?  
LAXAFYTOL zijn opake, ivoorkleurige capsules.  
LAXAFYTOL is een laxeermiddel op basis van planten. Dit geneesmiddel is te gebruiken bij constipatie, nadat alle ernstige 
ziekteverschijnselen zijn verdwenen. 

2. Welke informatie is er belangrijk voor het innemen van LAXAFYTOL 25 mg capsules ?  
Gebruik LAXAFYTOL niet bij constipatie ten gevolge van een obstructie van de spijsverteringswegen, ontsteking van de dikke darm, 
buikpijn van onbepaalde oorsprong, overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het preparaat.  
Opgelet, niet continu gebruiken gedurende meer dan 10 dagen.  
Een langdurig gebruik wordt afgeraden, teneinde een afhankelijkheid van de darm ten opzichte van dit geneesmiddel te vermijden. 
Oudere personen of personen met slecht werkende nieren of een slecht werkend hart, moeten omzichtig te werk gaan bij gebruik 
van dit geneesmiddel. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. De tekenen van een overdosering zijn : diarree, buikpijn, 
neiging tot syncope. Het kan nodig zijn om een antidiarreïcum in te nemen.  
Als u reeds andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve eveneens de rubriek « gebruik van LAXAFYTOL in combinatie met andere 
geneesmiddelen » te lezen.  
Gelieve uw arts te raadplegen indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is 
geweest. 

Gebruik van LAXAFYTOL in combinatie met voedsel en drank  
Niet van toepassing. 
Zwangerschap  
Gelieve advies te vragen aan uw arts of aan uw apotheker alvorens enig geneesmiddel in te nemen. Wat het gebruik van 
LAXAFYTOL tijdens de zwangerschap betreft, beschikken we niet over voldoende gegevens om eventuele nefaste gevolgen uit te 
sluiten. Het gebruik van dit geneesmiddel wordt dus afgeraden tijdens deze periode.  

Borstvoeding  
Gelieve advies te vragen aan uw arts of aan uw apotheker alvorens enig geneesmiddel in te nemen. Wat het gebruik van 
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LAXAFYTOL tijdens de periode van borstvoeding betreft, beschikken we niet over voldoende gegevens om eventuele nefaste 
gevolgen uit te sluiten. Het gebruik van dit geneesmiddel wordt dus afgeraden tijdens deze periode. 

Het besturen van voertuigen of machines   
Niet van toepassing.  

Belangrijke informatie over bepaalde bestanddelen in LAXAFYTOL  
Niet van toepassing. 

Gebruik van LAXAFYTOL in combinatie met andere geneesmiddelen 
Gelieve uw arts of uw apotheker in te lichten indien u andere geneesmiddelen gebruikt of indien u er onlangs hebt gebruikt, zelfs 
wanneer het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. Er zijn interacties met digitalisachtige 
geneesmiddelen voor het hart, geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen en waterafdrijvende geneesmiddelen. Er is risico op 
verminderde betrouwbaarheid van orale contraceptiva, bij gelijktijdige inname met dit geneesmiddel.  

3. Hoe LAXAFYTOL 25 mg capsules innemen ? 
Gelieve deze instructies nauwgezet te volgen, tenzij uw arts u andere instructies heeft gegeven. Raadpleeg uw arts of apotheker in 
geval van onzekerheid.  
Indien er geen enkele verbetering merkbaar is, opnieuw uw arts raadplegen.  
Volwassenen en kinderen van meer dan 12 jaar : 1 capsule per dag bij het slapengaan of ’s morgens voor het ontbijt. 
Maximum 2 capsules per dag.  
De capsule inslikken bij het drinken van een groot glas water.  
Om de constipatie te overwinnen, is het wenselijk om veel water te drinken (2 liter per dag) en om vezelrijke voeding te eten (fruit, 
groenten, volledige granen).  
Waarschuwing : het geneesmiddel niet langer dan 10 dagen innemen zonder medischadvies. 

Indien u vergeten bent om LAXAFYTOL in te nemen 
Niet van toepassing.  

Effecten die kunnen optreden wanneer de behandeling met LAXAFYTOL wordt gestopt : dit geneesmiddel dient enkel gebruikt te 
worden in geval van stoornissen.  

Indien u meer LAXAFYTOL ingenomen hebt dan nodig, onmiddellijk contact opnemen met uw arts, uw apotheker of het 
Antigifcentrum (070 245 245). 

4. De eventuele ongewenste effecten.  
Zoals alle geneesmiddelen, kan LAXAFYTOL ongewenste effecten hebben.  
In geval van overdosering, kan LAXAFYTOL diarree of buikpijn veroorzaken. Langdurig gebruik kan aanleiding geven tot vocht- en 
zoutverlies (vooral kalium), spierzwakte en gewichtsverlies. De urine krijgt soms een bruinrode kleur. Langdurig gebruik van dit 
geneesmiddel kan aanleiding geven tot het zwart verkleuren van het darmslijmvlies en van de endeldarm. Deze bijwerkingen 
verdwijnen wanneer de behandeling wordt stopgezet. Indien u ongewenste effecten zou opmerken die niet in deze bijsluiter zijn 
vermeld en die u als ernstig beschouwt, gelieve dit aan uw arts of apotheker te melden. 

5. Hoe LAXAFYTOL 25 mg capsules bewaren ?  
Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren. 
Bewaren bij een temperatuur beneden 25°C, beschermd tegen het licht en vocht. Het is raadzaam het geneesmiddel in de 
oorspronkelijke verpakking te bewaren. LAXAFYTOL niet gebruiken na de vervaldatum die staat op de verpakking na de afkorting 
«EXP» : de eerste 2 cijfers wijzen op de maand en de laatste 2 op het jaar. Het product vervalt op de laatste dag van de aangeduide 
maand.  

6.  Bijkomende informatie. 
Neem contact op met uw arts of apotheker voor verdere informatie over dit geneesmiddel. Indien u het wenst, kan u eveneens 
contact opnemen met de plaatselijke registratiehouder : 
Tilman s.a., Z.I. Sud 15, B-5377 Baillonville. 

Afleveringswijze : vrij van medisch voorschrift 
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