
Voor de behandeling van obesitas

Vermindert honger en voorkomt overeten

Voor substantieel gewichtsverlies 

Algemeen advies 
Lees de bijsluiter zorgvuldig door voordat u Obesimed® Forte gaat gebruiken, óók als u dit medisch hulpmiddel al eerder 
heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking 
begint. Dit medisch hulpmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Obesimed® Forte zorgvuldig 
gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

Waarvoor wordt Obesimed® Forte gebruikt?
Obesimed® Forte is een medisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om gewicht te verliezen. Het is bedoeld voor volwassenen 
van 18 jaar of ouder die meer dan 10 kilo overgewicht hebben of een Body Mass Index (BMI) van 28 of hoger. Voor een goed 
resultaat wordt aanbevolen om Obesimed® Forte te gebruiken in combinatie met een dieet met verminderde calorie-inname.

De BMI is een methode waarmee u kunt vaststellen of u een gezond lichaamsgewicht hebt of te zwaar bent in verhouding 
tot uw lengte. Met behulp van onderstaande tabel kunt u bepalen of u overgewicht heeft.

Zoek in de tabel uw lichaamslengte op. 

Weegt u minder dan het gewicht dat bij uw lengte vermeld staat, dan moet u geen Obesimed® Forte gebruiken.

Lichaamslengte Gewicht (kg)

1,50 m  63 kg

1,55 m  67,25 kg

1,60 m  71,75 kg

1,65 m  76,25 kg

1,70 m  81 kg

1,75 m  85,75 kg

1,80 m  90,75 kg

1,85 m  95,75 kg

1,90 m  101 kg

De BMI mag alleen gebruikt worden voor volwassen en is niet in alle gevallen toepasbaar. Deze mag niet gebruikt worden 
voor kinderen in de groei, zwangere vrouwen en topsporters.

De werking van Obesimed® Forte
Obesimed® Forte voorziet in een geheel nieuwe benadering van gewichtsverlies door het gebruik van een combinatie van 
zuivere, natuurlijke visceuze polysaccharides, die elkaars werking versterken. Obesimed® Forte absorbeert, binnen 30 minu-
ten tot een uur, honderden keren zijn gewicht in water. Zodra de capsule is opgelost zet deze in de maag uit en wordt er 
een hoog visceuze stabiele gel-matrix gevormd. Dat creëert een vol gevoel, waardoor de portiegrootte van de maaltijd kan 
worden verkleind en het veel gemakkelijker is om een dieet vol te houden. Na het consumeren van de maaltijd vermengt 
de gel-matrix zich met het voedsel. Dit zorgt niet alleen voor uitstel van de honger, maar ook voor een vertraging van de 
spijsvertering. Obesimed® Forte zorgt voor een vermindering van honger door verzadiging van de maag en door de promotie 
van een gezonde bloedsuikerbalans. 

Dosering en gebruik: 
3 x daags 1 à 2 capsules, 1 uur voor elke maaltijd innemen met minimaal 1 glas water. De capsule in zijn geheel innemen.
 
De effectieve dosering kan per persoon verschillen en kan variëren van 1 à 2 capsules per dosering tot de maximale dosering 
van 3 x daags 6 capsules.
 
De dosering kan elke 3 dagen worden verhoogd met 1 capsule per maaltijd, totdat de honger duidelijk vermindert en de 
behoefte aan tussendoortjes verdwijnt. Maximale dosering niet overschrijden.

Obesimed® Forte dient niet langer dan 30 dagen in 1 behandelingsperiode te worden gebruikt. Na 4 dagen kan de behande-
ling worden hervat.

Dit product is niet geschikt voor kinderen.

https://www.farmaline.be/apotheek/order/obesimed-forte-meeneemverpakking/


Samenstelling:
Het product is gebaseerd op plantaardige ingrediënten: Omtec19®, Amylum Solani, OmtecX®, Hypromellose (E464), 
Titanium oxide (E171).
Het product is geschikt voor vegetariërs.

Allergenen:
Dit product bevat geen allergenen.

Gebruik tijdens zwangerschap en/ of borstvoeding:
Bij zwangerschap of borstvoeding wordt afgeraden af te vallen, mogelijke schadelijke stoffen uit het vetweefsel kunnen dan 
bij het kind terecht komen. Het gebruik van de Obesimed® Forte wordt daarom afgeraden.

Gebruik in combinatie met geneesmiddelen: 
Obesimed® Forte verlaagt de glucosespiegel van het bloed. Als u lijdt aan diabetes is het belangrijk om uw bloedsuikerspiegel 
goed te monitoren. Overleg in dit geval met uw arts, want mogelijk moet uw medicatie tegen diabetes worden aangepast. 

Gebruik van Obesimed® Forte in combinatie met andere dieet supplementen of geneesmiddelen, die een hypoglycemisch 
effect hebben, wordt afgeraden wanneer er vooraf geen overleg met arts of apotheker is gepleegd. 

Obesimed® Forte vertraagt het tempo waarmee voedsel wordt geabsorbeerd en theoretisch kan dit dus ook met geneesmid-
delen gebeuren. Orale medicijnen moeten 1 uur voor of 4 uur na gebruik van Obesimed® Forte worden ingenomen. Overleg 
met uw arts of apotheker wanneer u geneesmiddelen gebruikt, voordat u Obesimed® Forte gaat gebruiken. 

Multivitamines en Obesimed® Forte:
Tijdens het afvallen en het gebruik van Obesimed® Forte moet u iedere dag een multivitamine- en mineralenpreparaat inne-
men. Obesimed® Forte kan de opname van bepaalde vitamines en mineralen in lichaam verminderen. Neem het vitamine- en 
mineralenpreparaat bij voorkeur voor het slapengaan, om er zeker van te zijn dat de vitamines en mineralen geabsorbeerd 
worden.

 Waarschuwingen:  
• Obesimed® Forte dient niet te worden gebruikt bij:
 - overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen,
 - gastro-intestinale stoornissen, 
 - slokdarm stenose of reeds bestaande darm afwijkingen,
 - zwangerschap of borstvoeding.
• Bij twijfel of u Obesimed® Forte mag gebruiken en/of in combinatie met een geneesmiddel mag gebruiken 
 raadpleeg dan uw arts of apotheker,
• Let op! Capsule niet openen voor inname,
• Buiten bereik van jonge kinderen houden.

Mogelijke bijwerkingen:
Obesimed® Forte wordt goed verdragen, maar kan enkele bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkin-
gen krijgt. In het begin kunnen milde maag- en darmklachten optreden zoals dunne of losse ontlasting, lichte diarree, opris-
pingen en gasvorming of constipatie. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen na een aantal dagen. Om deze bijwerkingen te 
vermijden kan met een lage dosering worden gestart (1 capsule per maaltijd), waarna de dosering geleidelijk wordt verhoogd, 
naarmate het lichaam zich aan de dosering heeft aangepast. 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.

Totaal netto gewicht:
42 capsules 39 gram, 126 capsules 116 gram, per capsule 918 mg.

   Wijze van bewaren:
  Bij kamertemperatuur (15-25°C) op een droge, donkere plaats bewaren, in de originele verpakking, buiten het bereik 

van kinderen.

Medisch hulpmiddel: 
De productie geschiedt volgens strenge kwaliteitseisen conform ISO 13485: 2003. Obesimed® Forte is een medisch hulpmid-
del klasse lla conform de medische hulpmiddel richtlijn 2007/47/EEC.

De Obesimed® Forte informatielijn:
Bel voor specifieke vragen over dit medisch hulpmiddel de Obesimed® Forte infolijn:     0900-5826848.
Dit speciale informatienummer is te bereiken tijdens kantooruren. 

 Uiterste gebruiksdatum:
 Gebruik van Obesimed® Forte na de datum op de verpakking achter ‘niet gebruiken na’ wordt afgeraden. 

Datum waarop deze gebruiksaanwijzing voor het laatst is herzien: december 2010 IFU OB 12-10.

 Fabrikant:  PK Benelux l Pharma Care BV, Vluchtoord 17, 5406 XP Uden NL

  0900-5826848

www.obesimedforte.com 0086
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