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Naam  van het  geneesm iddel:  

MYOCHOLI NE- GLENWOOD 10 mg tablet ten 

 

Kw alit a t ieve  en kw ant it a t ieve  sam enste lling:  

Act ief bestanddeel:  Bethanecholchlor ide 10 m g per tablet . 

Voor hulpstoffen, zie "Lij st  van hulpstoffen" . 

 

Farm aceut ische vorm :  

Tablet ten van 10 mg voor oraal gebruik. 

Klinische gegevens: 

 

Therapeut ische indicat ies:  

Postoperat ieve urineretent ie. 

Blaasatonie bij  neurologische aandoeningen. 

Aanvullende behandeling bij  revalidat ie van de blaasfunct ie. 

 

Doser ing en w ij ze  van toediening:  

Volwassenen.  

Als aanvangsdosis en bij  wij ze van proef:  5 m g Myocholine- Glenwood toedienen 

(1/ 2 tablet ) ;  deze dosis 1 of 2 maal met  een half uur tussenpauze herhalen tot  

het  gewenste effect  verkregen wordt . Vervolgens de act ieve dosis drie à 

viermaal per dag toedienen. 

De dosis m ag geleidelij k verhoogd worden tot  20, 30 of 50 m g (2, 3 of 5 

tablet ten) , 3 of 4 maal per dag. 

Maximale dosis bedraagt  200 mg per dag. 

Om  m isselij kheid of braken te voorkom en, Myocholine- Glenwood bij  voorkeur 

ver van de maalt ijden toedienen. 
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Kinderen. 

0,3 tot  0,6 mg/ kg lichaamsgewicht  per dag, verdeeld over 3 tot  4 innamen. 

 

Contra- indicat ies:  

Overgevoeligheid voor bethanecholchlor ide of voor één van de hulpstoffen. 

Bij  organische obst ruct ie der ur ine-  of spij sverter ingswegen. 

Na operat ies, bij  onvoldoende sluit ing der hecht ingen. 

Bij  bronchiaal astm a of bij  personen die aan astm a- aanvallen onderhevig zij n. 

 

Bijzondere w aarschuw ingen en voorzorgen bij  gebruik: 

Voorzicht igheid in acht  nem en en eventueel afzien van de toediening van 

Myocholine- Glenwood bij :  — bronchiaal astm a;  — allergische antecedenten met  

verschijnselen van bronchospasm e;  — coronaropathie;  — hyperthyroïdie;  — 

m aagulcus;  — arteriële hypertensie. 

Wanneer Myocholine- Glenwood tegelij k m oet  toegediend worden m et  een ander 

parasym pathicom im et isch agens zoals physost igm ine of neost igm ine, de 

dosering ver lagen. 

 

I nteract ies m et  andere geneesm iddelen en andere vorm en van 

interact ie :  

Wisselwerkingen kunnen verwacht  worden tussen Myocholine- Glenwood en 

producten die het  evenwicht  van het  neurovegetat ief stelsel verstoren:  

Potent iër ing door de parasym pathicom im et ica zoals pilocarpine, 

ant icholinesterase inhibitoren of - toxica (physost igm ine, neost igm ine, 

organofosfor- insect iciden) . 

Potent iër ing door de adrenolyt ica, voornam elij k de alfalyt ica, zoals dibenam ine 

en de vasodilatatoren. 

Neut raliser ing door de parasym pathicolyt ica zoals at ropine (ant idotum  van 

Myocholine- Glenwood) , de synthet ische at ropinepreparaten, de ant ihistam inica, 

de t r icyclische ant idepressiva, de catecholam ines of hun derivaten. 

 

Zw angerschap en borstvoeding:  

Myocholine- Glenwood niet  toedienen gedurende de zwangerschap. 

De toediening van Myocholine- Glenwood t ij dens de lactat ie is af te raden. 

 

Beïnvloeding van de r ij vaardigheid en van het  verm ogen om  m achines 

te  bedienen:  
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Niet  van toepassing. 

 

Bijw erk ingen:  

Tekenen van cholinerge st im ulat ie:  m isselij kheid, braken, aangezichtscongest ie, 

overvloedig zweten, speekselvloed, t ranenvloed, opr ispingen, onvr ijwillige 

ont last ing of ur inelozing, bronchospasm e, bradycardie, hypotensie. 

Gegroepeerd naar frequent ie en ernst  en per orgaansysteem:  

Zenuwstelselaandoeningen:  sym ptom en zijn te wij ten aan cholinerge st im ulat ie. 

Oogaandoeningen:  t ranenvloed. 

Hartaandoeningen:  bradycardie, hypotensie. 

Ademhalingsstelselaandoeningen:  bronchospasm en. 

Maagdarmstelselaandoeningen:  speekselvloed, m isselij kheid, braken, 

opr ispingen, onvr ijw illige ont last ing. 

Huid- en onderhuidaandoeningen:  aangezichtscongest ie, overvloedig zweten. 

Nier-  en urinewegaandoeningen:  onvr ijw illige ur inelozing.  

 

Overdosering:  

Symptomen:  Men mag een opflakkering verwachten van de tekenen van een 

parasym pat ische hyperst im ulat ie:  overvloedig zweten, m yosis, buikkram pen, 

gejaagdheid, paniekreact ies, hypersecret ie en bronchiale spasmen, bradycardie, 

hypotensie, fasciculat ie of spierkram pen en eventueel spierzwakheid of 

ver lam m ing, stuipen, respiratoire verlam m ing of st ilstand, longoedeem  en 

coma. 

Behandeling:  Atropinesulfaat  is het  ant idotum  bij  uitstek van Myocholine-

Glenwood. 

React ies van ernst ige intolerant ie of van acute intoxicat ie worden behandeld met  

onm iddellij ke inspuit ing, bij  voorkeur int raveneus, van at ropinesulfaat  in een 

dosis van 0,5 m g of 1 m g. 

 

Farm acologische eigenschappen: 

Farmacodynamische eigenschappen. 

Farmacotherapeut ische categorie:  parasympathomimet icum, choline ester. 

ATC- code:  N 07 AB 02. 

Myocholine- Glenwood is een derivaat  van het  quaternaire ammonium van 

acetylcholine, waarvan het  slechts de muscarinewerking uitoefent . Het  werkt  

voornamelij k ter hoogte van de verbinding van de parasympat ische zenuwvezels 

met  de gladde spiervezels van de darm  en van de blaas. Daardoor st imuleert  het  
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de darm peristalt iek en de urinelozing. Het  heeft  nagenoeg geen nicot ine- effect  

op de neurovegetat ieve zenuwknopen. Het  kan negat ieve ino- , chrono-  en 

dromotrope effecten op het  hart  uitoefenen en de arter iële bloeddruk verlagen. 

Het  st imuleert  de speeksel- ,  digest ieve- , oog-  en t racheobronchiale secret ies en 

de zweetklieren. Het  kan bronchoconst r ict ie veroorzaken, evenals 

excitat ietekenen gevolgd door depressie van het  cent raal zenuwstelsel. 

Farmacokinet ische gegevens. 

Myocholine- Glenwood is weinig gevoelig voor cholinesterasen en ontwikkelt  een 

meer duurzame werking dan acetylcholine. 

Zijn effect  installeert  zich m eestal 30 -  90 m inuten na orale toediening. Het  

handhaaft  zich gedurende 1 -  2 uren. 

De farmacokinet ische kenmerken van Myocholine- Glenwood m et  inbegrip van de 

snelheid en gehalte van gast rointest inale resorpt ie, werden niet  bepaald bij  de 

mens. 

Gegevens uit  preklinisch veiligheidsonderzoek:  geen. 

 

Farm aceut ische gegevens: 

 

Lijst  van hulpstoffen:  

Maiszetmeel — Talk — Calcium sulfaatdihydraat . 

 

Gevallen van onverenigbaarheid:  

Niet  van toepassing. 

 

Houdbaarheid:  

3 jaar. 

De vervaldatum aangegeven op de verpakking nagaan (EX:  maand/ jaar) . 

Als vervaldatum geldt  de laatste dag van de vermelde maand. 

 

Specia le  voorzorgsm aat regelen bij  bew aren: 

Geen speciale voorzorgen voor de bewaring. 

 

Aard en inhoud van de verpakking:  

Tablet ten:  verpakking van 50 tablet ten. 

 

I nst ruct ies voor gebruik , verw erking en verw ijder ing: 

Geen bij zondere vereisten. 
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Regist rat iehouder:  

Glenwood Gm bH, Riedener Weg 23, 82319 Starnberg -  Duitsland. 

Regist rat ienum m er: 3508 I E 4 F3. 

 

Aflever ingsw ij ze:  

Vr ij e aflever ing. 

Datum  van eerste  vergunning/ hernieuw ing van de vergunning: 

Datum van de eerste vergunning:  10.01.2005. 

Datum van hernieuwing van de vergunning:  

 

Datum  van de laatste  herziening van de tekst / goedkeur ing van de skp: 

Datum van de laatste herziening van de SKP:  07.06.2005. 

Datum van de laatste goedkeuring van de SKP:  20.06.2005. 
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