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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 

MIDRO poeder voor oraal gebruik 

Sennae folium (sennablad)  60 g 

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.  

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u MIDRO 
zorgvuldig gebruiken 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 een aantal 
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 MIDRO en waarvoor wordt het gebruikt? 
2. Wat u moet weten voor dat u MIDRO gebruikt? 
3. Hoe wordt MIDRO gebruikt? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u MIDRO? 
6.  Aanvullende informatie 

1. WAT IS MIDRO EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? 

MIDRO is een poeder voor oraal gebruik met laxerende eigenschappen, op basis van 
sennabladeren. Sennabladeren stimuleren de stoelgang door prikkeling van de dikke darm. 
Zij verhogen de darmbeweging en veroorzaken vochtafscheiding, waardoor de stoelgang 
bevorderd wordt. 

De andere bestanddelen zoals muntblad, zoethoutwortel, wilde ridderspoorbloem, 
kaasjeskruidbloem en karwijvrucht zijn in veel kleinere hoeveelheden aanwezig en zorgen 
voor een aangename smaak en aroma. 

MIDRO is aangewezen bij de behandeling van de symptomen, die gepaard gaan met 
constipatie. Het is aangewezen deze slechts occasioneel te gebruiken. 

2.  WAT U MOET WETEN VOOR DAT U MIDRO GEBRUIKT 

 GEBRUIK MIDRO NIET 

- als u een obstructie van de darm heeft (hetgeen de arts zal uitmaken), bij ontstekingen van 
de darm of bij buikpijn, waarvan men de oorzaak niet kent; 

- als u hart-of nierproblemen heeft gelieve dit aan uw arts te melden. Misschien verkiest hij dan 
dit product niet te gebruiken. 

WEES EXTRA VOORZICHTIG MET MIDRO 

Voorzichtigheid is geboden bij oudere personen en bij mensen, die hart- of nierproblemen 
hebben. 

Zorg er voor niet regelmatig en langdurig laxantia te gebruiken. Hierdoor kunt U in een 
situatie komen, dat U steeds meer laxantia wil gebruiken.  
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Het is beter de andere aanbevelingen eerst te volgen (dieet enz.) en pas later een laxativum 
te gebruiken. Gelieve uw arts hierover te raadplegen. 

GEBRUIK MET ANDERE GENEESMIDDELEN 

MIDRO niet samen gebruiken met diuretica (vochtafdrijvende geneesmiddelen). Door het 
laxatief effect kunnen andere geneesmiddelen gelijktijdig uitgedreven worden, zodat hun 
opname en dus hun werking gestoord worden: Geneesmiddelen voor het hart, bijvoorbeeld 
Digitalispreparaten, geneesmiddelen met invloed op het hartritme, bepaalde hormonen van 
het mineralocorticosteroïde type. 

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft 
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 

GEBRUIK VAN MIDRO MET VOEDSEL EN DRANK 

 Niet van toepassing. 

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING 

MIDRO niet gebruiken tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. Vraag uw arts 
of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 

RIJVAARDIGHEID EN HET GEBRUIK VAN MACHINES 

Niet van toepassing. 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER ENKELE BESTANDDELEN VAN MIDRO 

 Niet van toepassing. 

3. HOE WORDT MIDRO GEBRUIKT? 

Volg bij het gebruik van MIDRO nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw 
arts of apotheker.  

Volwassenen en kinderen boven de 12 jaar: 1/4 tot 1 maatje kruiden, éénmaal daags kauwen 
of met een weinig water innemen, bij voorkeur voor het slapen gaan. 

Kinderen van 10 tot 12 jaar

Men moet vermijden laxantia chronisch te gebruiken en er op letten eerder de eetgewoonten 
en eventueel sommige levensgewoonten aan te passen (beweging, tijdstip van de maaltijd, 
niet ophouden van ontlasting, enz.). Hierover uw arts of apotheker raadplegen. 

WAT U MOET DOEN WANNEER U MEER VAN MIDRO HEEFT GEBRUIKT DAN U ZOU MOGEN 

Bij gebruik van te grote hoeveelheden treedt er diarree op. Bij teveel vochtverlies zal de arts 
dit verlies herstellen door correctie met water en zouten. 

Wanneer u te veel van MIDRO heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact 
op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245). 

WAT U MOET DOEN WANNEER U BENT VERGETEN MIDRO TE GEBRUIKEN 

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 

 

: 1/4 tot 1/2 maatje kruiden toedienen. Innemen op dezelfde 
manier zoals beschreven voor volwassenen. 

Niet toedienen aan kinderen beneden 10 jaar. 
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ALS U STOPT MET HET GEBRUIK VAN MIDRO 

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

4.  MOGELIJKE BIJWERKINGEN 

Zoals alle geneesmiddelen kan MIDRO bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 
bijwerkingen krijgt. 

Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst: 
Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1000, <1/100); zelden (≥1/10000, 
<1/1000); zeer zelden (<1/10000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet 
worden bepaald). 

Maagdarmstelselaandoeningen 

Vaak: Er kan buikpijn en diarree ontstaan. Soms:

- Het werkzame bestanddeel is Sennae folium (sennablad)  60 g. 

 Bij oudere personen kan er vochtverlies 
optreden, hierdoor gaan ook mineralen verloren bijvoorbeeld kalium, dit kan spierzwakte en 
gewichtsverlies veroorzaken. 

Nier- en urinewegaandoeningen 

De urine van MIDRO gebruikers is roodbruin gekleurd. Dit is een normaal verschijnsel. 

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 MIDRO? 

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 

Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C). 

Gebruik MIDRO niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “EXP”. EXP 
betekent expiry en wordt gevolgd door 6 cijfers: de eerste twee cijfers duiden de laatste dag 
van de maand aan, de laatste vier cijfers staan voor het jaar dat het product zal vervallen. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 

Gebruik MIDRO niet als u merkt dat het poeder voor oraal gebruik is verkleurd.  

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 MIDRO? 

- De andere bestanddelen zijn Carvi fructus (karwijvrucht), Menthae pipertae folium 
(muntblad),  Liquiritae radix (zoethoutwortel), Calcatrippae flos (wilde ridderspoorbloem) en 
Malvae flos (kaasjeskruidbloem). 

HOE ZIET MIDRO ER UIT EN WAT IS DE INHOUD VAN DE VERPAKKING? 

Zak met 80 g poeder voor oraal gebruik, aan de verpakking is een maatje toegevoegd.  
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HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN FABRIKANT 

Registratiehouder 

KELA Pharma nv 
St. Lenaartseweg 48 
B-2320 HOOGSTRATEN 

Fabrikant 

Midro Lörrach 
Bärenfelserstraβe 7 
D-79539 Lörrach- Deutschland 

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale 
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen. 

REGISTRATIENUMMER 

BE109322 

AFLEVERINGSWIJZE 

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift. 

DEZE BIJSLUITER IS VOOR HET LAATST GOEDGEKEURD IN  10/2008 
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