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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN                                       

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Perdotensio 200 mg, filmomhulde tabletten

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Een tablet bevat 200 mg ibuprofen. Dit is aanwezig in de vorm van ibuprofen lysinaat (342 

mg), overeenkomend met 200 mg ibuprofen.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie  rubriek 6.1.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Filmomhulde tabletten

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties 

Perdotensio is aangewezen voor de symptomatische behandeling van koorts en lichte tot 

matige pijn.

4.2 Dosering en wijze van toediening 

- Bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar  : 

1 tablet om de 4 tot 6 uur zolang de symptomen aanhouden.

Als de pijn of koorts na inname van 1 tablet niet vermindert, mag men 2 tabletten 

gebruiken. Nooit meer dan 6 tabletten per dag gebruiken.

Om Perdotensio sneller te doen werken, neemt men het geneesmiddel in met een beetje 

water. Bij maaglast kan men het geneesmiddel innemen met wat voedsel.

- Bij oudere patiënten  : de dosis moet niet worden aangepast.

- Bij patiënten met uitgesproken nierinsufficiëntie  : het kan nodig zijn om de dosis te 

verlagen of om de behandeling met Perdotensio stop te zetten (zie rubriek “5.2 

Farmacokinetische gegevens”).

4.3 Contra-indicaties

- Overgevoeligheid voor ibuprofenlysinaat of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde 

hulpstoffen of voor andere NSAID’s

- Voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor salicylaten, of voor andere niet-steroïdale 

anti-inflammatoire middelen. In deze geneesmiddelenklasse zijn kruisreacties mogelijk

- Een actief maag- of duodenumulcus

- Antecedenten van een maag- of duodenumulcus
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- Voorgeschiedenis van gastrointestinale bloeding of perforatie gerelateerd aan eerdere 

NSAID behandelingen

- Antecedenten van bronchospasmen, astma, rhinitis of urticaria na gebruik van salicylaten

of niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen

- Ernstige lever-of nierinsufficiëntie

- Kinderen jonger dan 12 jaar

- Derde trimester van de zwangerschap (zie rubriek 4.6)

- Ernstig hartfalen

- Patiënten met systemische lupus erythematodes

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met:

- Systemische lupus erythematodes of andere soortgelijke collageenziekten (zie rubriek 

4.8);

- Maag-darmaandoeningen en chronische darmontstekingen (colitis ulcerosa, ziekte van 

Crohn);

- Hypertensie en/of hartfalen;

- Nieraandoeningen;

- Leverfunctiestoornissen

Bronchospasme kan zich voordoen bij patiënten die lijden of hebben geleden aan astma, 

chronische rhinitis, sinusitis, neuspoliepen of allergische aandoeningen.

Net zoals andere anti-inflammatoire/analgetische/antipyretische geneesmiddelen kan 

Perdotensio bepaalde symptomen van infectieziekten maskeren, waardoor hun diagnose 

wordt vertraagd.

Speciaal medisch toezicht is nodig wanneer Perdotensio gebruikt wordt onmiddellijk na een 

belangrijke heelkundige ingreep.

Bij de behandeling van patiënten met hart-, nier- of leverfalen, die ook behandeld worden 

met diuretica of na een belangrijke heelkundige ingreep met vochtverlies, zou een 

nauwgezette opvolging van de diurese en de nierfunctie overwogen moeten worden.

Bij dehydratatie moet men er op toezien dat voldoende vocht ingenomen wordt. Speciale 

aandacht is nodig bij kinderen met ernstige dehydratatie, bv. bij diarree, omdat dehydratatie 

een activerende factor kan zijn voor het ontwikkelen van acute nierinsufficiëntie.
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De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste effectieve dosering te 

gebruiken gedurende de kortst mogelijke tijd nodig om de symptomen onder controle te 

houden.

Voorzichtigheid (overleg met arts of apotheker) is geboden vóór het starten van een 

behandeling bij patiënten met een voorgeschiedenis van hypertensie en/of hartfalen, omdat 

vochtretentie, hypertensie en oedeem gerapporteerd werden in associatie met een NSAID-

behandeling.

Cardiovasculaire en cerebrovasculaire werking: Gegevens uit klinisch onderzoek en 

epidemiologische gegevens suggereren dat het gebruik van ibuprofen, vooral bij

hoge doseringen (2400 mg per dag) en bij langdurig gebruik geassocieerd 

kunnen worden met een klein toegenomen risico op trombose in de arteriën 

(bijvoorbeeld myocardinfarct of CVA).  Over het algemeen wijzen 

epidemiologische studies er niet op dat een lage dosis ibuprofen (d.i. minder of 

gelijk aan 1200 mg per dag) het risico op myocardinfarct verhoogt.

Bij langdurig gebruik van hoge doses pijnstillers voor een indicatie die in deze bijsluiter niet 

wordt vermeld, kan hoofdpijn ontstaan die niet moet worden bestreden met hogere doses 

van dit product.

Over het algemeen kan dagelijks gebruik van pijnstillers, voornamelijk de combinatie van 

verschillende pijnstillers, leiden tot blijvende schade aan de nieren met het risico op 

nierfalen (analgetische nefropathie).

Bij patiënten die langdurig behandeld worden is een opvolging van nieren, lever en 

hematologisch beeld nodig.

Het gelijktijdig gebruik van Perdotensio met NSAID’s, inclusief selectieve cyclo-oxygenase-2

inhibitoren zou vermeden moeten worden.

Er zijn aanwijzingen dat substanties die de cyclo-oxygenase/prostaglandine synthese 

remmen de vrouwelijke vruchtbaarheid kan schaden door een effect op de ovulatie. Dit is 

reversibel na het stoppen van de behandeling.

Bejaarden: oudere patiënten hebben een verhoogd risico op bijwerkingen bij inname van 

NSAID’s, voornamelijk gastro-intestinale bloeding en perforatie die fataal kunnen zijn (zie 

rubriek 4.8).
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Gastro-intestinale hemorragie, ulcus of perforatie: gastro-intestinale bloeding, ulceratie of 

perforatie, die fataal kunnen zijn, werden gemeld voor alle NSAID’s op gelijk welk moment 

van de behandeling, met of zonder waarschuwingssymptomen of voorgeschiedenis van 

ernstige gastro-intestinale aandoeningen.

Het risico op gastro-intestinale hemorragie, ulceratie of perforatie is groter bij hogere NSAID

dosissen, bij patiënten met een voorgeschiedenis van ulcus, voornamelijk indien zich 

verwikkelingen zoals bloeding of perforatie voordeden (zie rubriek 4.3) en bij bejaarden. 

Deze patiënten zouden de behandeling moeten starten met de laagst beschikbare dosis. 

Gecombineerde behandeling met beschermende middelen (zoals misoprostol of 

protonpomp inhibitoren) zou overwogen moeten worden voor deze patiënten, en ook voor 

patiënten die gelijktijdig lage dosis acetylsalicylzuur, of andere geneesmiddelen die 

eventueel het gastro-intestinaal risico kunnen verhogen, innemen (zie rubriek 4.5).

Patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intestinale toxiciteit, voornamelijk 

bejaarden, zouden alle ongewone abdominale symptomen (vooral gastro-intestinale 

bloeding) moeten rapporteren voornamelijk in de beginfase van de behandeling. 

Voorzichtigheid moet geadviseerd worden bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die 

het risico voor ulceratie of bloedingen kunnen vergroten, zoals orale corticosteroïden, 

anticoagulantia zoals warfarin, selectieve serotonine-heropname inhibitoren of anti-

aggregantia zoals acetylsalicylzuur (zie rubriek 4.5).

Wanneer gastro-intestinale bloeding of ulceratie zich voordoen bij patiënten die Perdotensio

innemen, zou de behandeling gestopt moeten worden.

NSAID’s zouden enkel met de nodige voorzichtigheid mogen worden toegediend aan 

patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intestinale aandoeningen (colitis ulcerosa, 

ziekte van Crohn) aangezien deze aandoeningen kunnen verergeren (zie rubriek 4.8).

Ernstige huidreacties, waarvan sommige fataal, inclusief exfoliatieve dermatitis, Stevens-

Johnson syndroom en toxische epidermale necrylose, werden zeer zelden gemeld in 

associatie met het gebruik van NSAID’s (zie rubriek 4.8). Patiënten lijken een verhoogd 

risico voor deze reacties te vertonen bij het begin van de behandeling: in de meeste 

gevallen doen de reacties zich voor binnen de eerste maand van de behandeling.

Perdotensio zou gestopt moeten worden bij het eerste optreden van huiduitslag, 

slijmvliesletsel, of enig ander teken van overgevoeligheid.

Bij patiënten die gelijktijdig worden behandeld met een NSAID en een angiotensine-II 

antagonist, is een regelmatige controle van de nierfunctie aanbevolen bij oudere patiënten, 
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bij patiënten met een nierinsufficiëntie en in alle situaties waarbij het renaal plasmadebiet is 

verminderd: dehydratatie, natriumverlies, gebruik van diuretica en ernstige 

hartdecompensatie.

Uitzonderlijk kan varicella oorzaak zijn van ernstige infectieuze complicaties van de huid en 

zachte weefsels. Tot nu toe kan de rol van NSAID’s bij het verergeren van deze infecties 

niet uitgesloten worden. Daarom is het aangewezen om het gebruik van ibuprofen te 

vermijden bij varicella.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

De geneesmiddeleninteracties die bij behandeling met ibuprofenzuur werden beschreven 

en die bij behandeling met ibuprofenlysinaat kunnen worden verwacht, worden hieronder 

samengevat. 

Gelijktijdig gebruik met volgende geneesmiddelen is niet aangewezen:

- Acetylsalicylzuur of andere NSAIDs met inbegrip van pyrazolederivaten, en 

glucocorticoïden. Deze kunnen de kans op bijwerkingen in het maagdarmkanaal 

verhogen.

- Anticoagulantia. Er zijn beperkte aanwijzingen voor versterking van het effect van orale 

anticoagulatia en verhoogd risico van bloedingen.

Voorzorgen zijn nodig bij gezamenlijk gebruik met volgende geneesmiddelen:

- Antihypertensiva en diuretica omdat NSAID’s het effect van deze geneesmiddelen 

kunnen verminderen. Er is een verhoogd risico op niereffecten zoals hyperkaliëmie. 

Patiënten zouden aangemoedigd moeten worden om voldoende vocht op te nemen.

- Lithium. Er zijn aanwijzingen voor een mogelijke verhoging in plasmaspiegels van 

lithium.

- Methotrexaat. Er zijn aanwijzingen voor een mogelijke verhoging in plasmaspiegels van 

methotrexaat.

- Tacrolimus. Het risico op nefrotoxiciteit is verhoogd wanneer beide geneesmiddelen 

gelijktijdig gebruikt worden.

- Ciclosporine. Er is beperkt bewijs van een mogelijke interactie die kan leiden tot een 

verhoogd risico op nefrotoxiciteit.

- Corticosteroïden en glucocorticoïden: verhoogd risico op gastrointestinale ulceratie of 

bloeding (zie rubriek 4.4)

- Anticoagulantia: NSAID’s kunnen de werking van anticoagulantia, zoals warfarine, 

verhogen (zie rubriek 4.4)
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- Anti-aggregantia en serotonine-heropname inhibitoren (SSRI’s): verhoogd risico voor 

gastro-intestinale bloeding (zie rubriek 4.4)

- Fenytoïne. Bij hoge dosis zou Perdotensio het effect van fenytoïne kunnen verhogen, in 

het bijzonder bij patiënten met nierinsufficiëntie; bij gelijktijdig gebruik moet de dosis 

fenytoïne aangepast worden.

- Hartglycosiden: NSAIDs kunnen hartfalen verergeren, GFR (glomerulaire 

filtratiesnelheid) doen dalen en het plasmaglycosidepeil verhogen.

- Zidovudine: verhoogd risico op hematologische toxiciteit wanneer NSAIDs samen met 

zidovudine worden toegediend. Er zijn aanwijzingen voor een verhoogd risico op 

hemartrose en hematoom bij HIV(+) hemofiliepatiënten die gelijktijdig behandeld worden

met zidovudine en ibuprofen.

- Chinolonen: Gegevens uit dierproeven tonen aan dat NSAIDs het risico op stuipen 

kunnen vergroten bij gelijktijdig gebruik met chinolonen. Patiënten die NSAIDs en 

chinolonen gebruiken kunnen een verhoogd risico hebben op stuipen.

Als angiotensine II-antagonisten gelijktijdig met NSAIDs (te weten selectieve COX-2-

NSAIDs, acetylsalicylzuur (<3g/dag) en niet-selectieve NSAIDs) worden toegediend, kan 

het bloeddrukverlagende effect worden afgezwakt. Zoals voor de ACE-inhibitoren kan 

gelijktijdig gebruik van angiotensine II-antagonisten en NSAIDs leiden tot een hoger risico 

op verslechtering van de nierfunctie, waaronder mogelijk acuut nierfalen en verhoging van 

het serumkalium, vooral bij patiënten met een eerder bestaande nierfunctiestoornis. De 

combinatie moet met voorzichtigheid gegeven worden, vooral bij ouderen (zie rubriek 4.4).

     Experimentele gegevens wijzen erop dat ibuprofen het effect van laaggedoseerde aspirine 

op bloedplaatjesaggregatie kan doen afnemen bij gelijktijdig gebruik. Echter, de 

beperkingen van deze gegevens en de onduidelijkheid aangaande de extrapolatie van ex 

vivo data naar de klinische situatie impliceren dat er geen definitieve conclusies kunnen 

worden getrokken voor regelmatig gebruik van ibuprofen, en een klinisch relevant effect als 

weinig waarschijnlijk beschouwd wordt bij occasioneel gebruik van ibuprofen (zie sectie 

5.1). 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

Zwangerschap:
Inhibitie van de prostaglandinesynthese kan de zwangerschap en/of de embryo/foetale 

ontwikkeling ongunstig beïnvloeden.

Gegevens van epidemiologische studies wekten bezorgdheid wegens een verhoogd risico 

voor een miskraam of misvormingen na het gebruik van prostaglandinesyntheseremmers in 

het begin van de zwangerschap. Er wordt aangenomen dat het risico verhoogt met de dosis

en de duur van de behandeling. Dierproeven hebben reproductieve toxiciteit aangetoond.
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Tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap ibuprofen niet gebruiken, 

tenzij bij duidelijke noodzaak. Indien ibuprofen toegediend wordt aan vrouwen die zwanger 

wensen te worden, of tijdens het eerste of tweede trimester van de zwangerschap, moet de 

dosis zo laag en de duur zo kort mogelijk gehouden worden.

Tijdens het derde trimester van de zwangerschap, kunnen alle prostaglandineremmers

de foetus blootstellen aan:

- Cardiopulmonaire toxiciteit (voortijdige sluiting van de ductus arteriosus en 

pulmonaire hypertensie)

- Nierfunctiestoornissen, die kunnen evolueren naar nierfalen met oligo-

hydroamniosis.

Moeder en kind, aan het einde van de zwangerschap blootstellen aan:

- Een mogelijke verlenging van de bloedingstijd, een anti-aggregerend effect dat zelfs 

bij lage dosis kan ontstaan.

- Inhibitie van de baarmoedercontracties wat leidt tot een uitgestelde of verlengde 

bevalling.

Daarom is ibuprofen niet aangewezen tijdens het derde trimester van de zwangerschap.

Borstvoeding

Ibuprofen en zijn metabolieten verschijnen in lage concentraties in de moedermelk. Tot op 

heden zijn geen schadelijke effecten hiervan op de neonaat bekend, tijdens korte 

behandelingen met de aangewezen dosis voor pijn en koorts is onderbreken van de 

borstvoeding meestal niet nodig.

Vruchtbaarheid

Zie rubriek 4.4 in verband met de vrouwelijke vruchtbaarheid.

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te 

bedienen 

Aangezien Perdotensio bij bepaalde gevoelige patiënten duizeligheid en vermoeidheid kan 

teweegbrengen, moet het besturen van een wagen of het gebruik van machines worden 

vermeden als deze symptomen zich voordoen.

4.8 Bijwerkingen 

De  hieronder  vermelde  bijwerkingen  zijn  gerelateerd  aan  het  kortdurend  gebruik  van

ibuprofen bij lichte tot matig sterke pijn en bij koorts. Bij behandeling voor andere indicaties

of bij langdurig gebruik kunnen andere bijwerkingen voorkomen.
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Bloed- en lymfestelselaandoeningen:

Zeer zelden (<1/10.000):: 

Verstoorde  hematopoëse  (anemie,  leukopenie,  trombocytopenie,  pancytopenie,

agranulocytose). De eerste symptomen kunnen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige letsels

in  de  mond,  griepachtige  symptomen,  opvallende  vermoeidheid,  neusbloeden  en

huidbloeden.  In  deze  gevallen  moet  de  patiënt  het  gebruik  van  het  geneesmiddel

onmiddellijk  staken,  alsook  elke  zelfmedicatie  met  analgetica  of  antipyretica  en de arts

raadplegen. 

Perdotensio  kan,  net  als  ibuprofenzuur,  de  bloedingstijd  verlengen  als  gevolg  van  een

reversibele inhibitie van de trombocytenaggregatie.

Immuunsysteemaandoeningen:

Zeer zelden (<1/10.000):

Gedurende de behandeling met ibuprofen bij patiënten met bestaande auto-immuunziekten

(systemische  lupus  erythematodes,  collageenziekten),  zijn  er  enkele  gevallen  van

symptomen van aseptische meningitis zoals een stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken,

koorts en desoriëntatie waargenomen.

Psychische stoornissen:

Vaak (>1/100, <1/10): insomnia, duizeligheid

Zeer zelden (<1/10.000): depressie

Zenuwstelselaandoeningen:

Vaak (>1/100, <1/10): Hoofdpijn

Oogaandoeningen:

Soms (>1/1.000, <1/100):visusstoornissen

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:

Soms (>1/1.000, <1/100): gehoorstoornissen

Hart- en bloedvataandoeningen:

Zeer zelden (<1/10.000): Oedeem, hypertensie en hartfalen werden gerapporteerd in 

associatie met een NSAID-behandeling.
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Gegevens uit klinisch onderzoek en epidemiologische gegevens suggereren dat het gebruik

van ibuprofen (vooral bij hoge doseringen van 2400mg per dag) en bij langdurig gebruik,

geassocieerd kunnen worden met een klein toegenomen risico op trombose in de arteriën

(bijvoorbeeld myocardinfarct of beroerte) (zie rubriek 4.4).

Maagdarmstelselaandoeningen:

De  meest  voorkomende  bijwerkingen  zijn  van  gastro-intestinale  aard.  Peptisch  ulcer,

perforatie  of  gastro-intestinale bloeding,  soms fataal,  voornamelijk  bij  bejaarden,  kunnen

voorkomen (zie rubriek 4.4).  Nausea,  braken,  diarree,  flatulentie,  constipatie,  dyspepsie,

buikpijn, melaena, haematemesis, stomatitis ulcerosa, verergering van colitis en de ziekte

van Crohn (zie rubriek 4.4) werden gerapporteerd na het toedienen van NSAID’s. Minder

frequent werd gastritis vastgesteld.

Soms (>1/1.000, < 1/100):

- Maagdarmklachten, zoals dyspepsie, buikpijn en misselijkheid.

Zelden (>1/10.000, <1/1.000):

- Diarree, flatulentie, constipatie en braken

- Gastro-intestinale ulcera, soms met bloeding en perforatie. Als er ernstige pijn optreedt

in het epigastrium, hematemesis, bloed in de stoelgang of een zwarte verkleuring van

de  stoelgang,  moet  het  gebruik  van  Perdotensio  gestaakt  worden  en  moet  de  arts

onmiddellijk hiervan op de hoogte gebracht  worden.  Het risico op bloedingen (ulcera,

erosie van de mucosa, gastritis) hangt af van de dosis en de duur  van gebruik. 

Lever- en galaandoeningen:

Zeer zelden (<1/10.000): Leverschade, vooral bij langdurige behandeling, 

leverfunctiestoornissen.

Huid- en onderhuidaandoeningen:

Vaak (>1/100, <1/10): Huiduitslag

Zeer zelden (<1/10.000): 

- Ernstige huidreacties zoals  huiduitslag  met erytheem en blaarvorming (bv.  erythema

multiforme exsudativum); oedeem.

Uitzonderlijk  ontstaan ernstige  huidinfecties  en complicaties  van de zachte  weefsels

tijdens varicella.

- Blaasvormige  reactie  inclusief  Stevens  Johnson  syndroom  en  toxische  epidermale

necrolyse.
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Nier- en urinewegaandoeningen:

Soms (>1/1.000, <1/100): 

- Verminderde uitscheiding van urine en oedeemvorming. Deze symptomen kunnen een

teken zijn van nierziekte of zelfs nierfalen. Als deze symptomen optreden of verergeren,

moet de patiënt het gebruik van Perdotensio stoppen en onmiddellijk contact opnemen

met de arts.

- Acuut nierfalen

Zeer  zelden  (<1/10.000):  papilnecrose,  vooral  bij  langdurige  behandeling;  verhoogde

concentratie van urinezuur in het bloed; renale dysfunctie.

Zoals alle niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen kan Perdotensio in zeldzame gevallen

bij chronisch gebruik bepaalde nefropathieën veroorzaken.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:

Vaak (>1/100, <1/10): vermoeidheid

Soms (>1/1.000, <1/100): Overgevoeligheidsreacties met netelroos en jeuk alsook astma-

aanvallen (soms met hypotensie); rhinitis; bronchospasme.

Zeer zelden (<1/10.000): 

- Ernstige overgevoeligheidsreacties. Symptomen kunnen zijn: zwelling van het gezicht, 

de tong en larynx met vernauwing van de luchtwegen, dyspneu, palpitaties, hypotensie 

of zelfs levensbedreigende shock. 

- Verergering van astma

Als één van deze zich voordoet – hetgeen zelfs mogelijk is bij het eerste gebruik - moet er 

onmiddellijk medische hulp gevraagd worden.

Oedeemvorming, hypertensie en hartfalen zijn gerapporteerd in associatie met behandeling 

met NSAID’s.

Gegevens uit klinisch onderzoek en epidemiologische gegevens suggereren dat het gebruik

van ibuprofen (vooral bij hoge doseringen van 2400 mg per dag) en bij langdurig gebruik, 

geassocieerd kunnen worden met een klein toegenomen risico op trombose in de arteriën 

(bijvoorbeeld myocardinfarct of beroerte) (zie rubriek 4.4).

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te 

melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het 

geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
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wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal agentschap voor 

geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor 

Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be)

4.9 Overdosering

Er is geen specifieke behandeling nodig als de ingenomen dosis bij kinderen lager is dan 

100 mg/kg. Bij doses van meer dan 200 mg/kg is bewaking (in het ziekenhuis) nodig tot de 

eventuele symptomen verdwenen zijn. Het gebruik van ipeca en toediening van actieve kool

worden aanbevolen. Inname van doses, hoger dan 400 mg/kg, kunnen leiden tot een

ernstige intoxicatie bij kinderen, met coma, metabole acidose en convulsies. Hospitalisatie 

is noodzakelijk.

Bij volwassenen is hospitalisatie aangewezen bij doses, hoger dan 7 tot 10 g, of in geval 

van ernstige gastro-intestinale symptomen. Verder dient een symptomatische behandeling 

toegepast te worden.

Symptomen:

De vaakst voorkomende klinische tekens bij overdosering met ibuprofen zijn: 

- Gastro-intestinale symptomen  : nausea, braken, maagpijn, zelden diarree of gastro-

intestinale bloedingen.

- Symptomen t.h.v. het centraal zenuwtelsel  : Tinnitus en hoofdpijn. Bij meer ernstige 

overdoseringen kan toxiciteit van het centraal zenuwstelsel voorkomen, dit uit zich in het

voorkomen van duizeligheid, nystagmus, wazig zien, excitatie en desoriëntatie of coma. 

Zelden kunnen convulsies voorkomen.

- Symptomen t.h.v. de nieren:   vermindering van de renale perfusie en van de 

glomerulaire filtratie met acuut nierfalen als mogelijk gevolg.

- Symptomen t.h.v. de lever  : leverbeschadiging

- Metabole symptomen:   Bij ernstige overdoseringen kan metabole acidose voorkomen en

kan de prothrombinetijd verlengd zijn.

- Symptomen t.h.v. de ademhaling:   Bij patiënten met astma kan exacerbatie voorkomen.

- Symptomen  t.  h.v. de bloedvaten: Zelden komt hypotensie voor. 

Behandeling:

Er is geen specifiek antidotum beschikbaar.Patiënten moeten symptomatisch behandeld 

worden. Gebruik ondersteunende verzorging waar nodig. Binnen een uur na inname van 

hoeveelheden van meer dan 400mg/kg, kan actieve kool toegediend worden of een 

maagspoeling gevolgd door actieve kool, worden toegepast.

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
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5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie: Anti-inflammatoire en anti-rheumatische producten 

ATC-code: M01AE01

Ibuprofenlysinaat is het zout van ibuprofen met lysine. Het is een niet-steroïdaal anti-

inflammatoir geneesmiddel (NSAID) dat een anti-inflammatoire, antipyretische en 

analgetische werking uitoefent. Het werkingsmechanisme zou kunnen berusten op een 

inhibitie van het cyclo-oxygenase.

Na de inname wordt ibuprofenlysinaat gesplitst in ibuprofenzuur en lysine. Voor lysine werd 

geen farmacologische activiteit aangetoond. Ibuprofen is dus het enige actieve bestanddeel 

van ibuprofenlysinaat. Het anti-inflammatoire effect van ibuprofenlysinaat komt pas tot uiting

bij doses die hoger zijn dan de analgetische doses.

Ibuprofenlysinaat werd bestudeerd bij postoperatieve tandpijn en bij abdominale krampen 

bij primaire dysmenorroe. Dit zijn standaardmodellen die algemeen worden aanvaard voor 

de evaluatie van analgetica bij acute lichte tot matige pijn. Deze studies hebben aangetoond

dat een dosis van 342 à 684 mg ibuprofenlysinaat (equivalent aan 200 à 400 mg 

ibuprofenzuur) effectief is tegen acute pijn.

Aangezien het antipyretische effect van ibuprofenzuur algemeen wordt erkend, zou 

ibuprofenlysinaat ook een effectief antipyreticum moeten zijn.

Het tolerantieprofiel van ibuprofenlysinaat is vergelijkbaar met dat van ibuprofenzuur.

Experimentele gegevens wijzen erop dat ibuprofen het effect van laaggedoseerde aspirine 

op bloedplaatjesaggregatie kan doen afnemen bij gelijktijdig gebruik. In één onderzoek, 

waarbij een enkele dosis ibuprofen 400mg werd ingenomen binnen 8 uur voor of binnen 30 

minuten na een dosis aspirine met directe afgifte (81mg), werd een dalend effect van ASA 

op de vorming van tromboxane of plaatjesaggregatie vastgesteld. Echter, de beperkingen 

van deze gegevens en de onduidelijkheid aangaande de extrapolatie van ex vivo data naar 

de klinische situatie impliceren dat er geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken 

voor regelmatig gebruik van ibuprofen, en een klinisch relevant effect als weinig 

waarschijnlijk beschouwd wordt bij occasioneel gebruik van ibuprofen.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen  

Vele van de farmacokinetische eigenschappen die bij ibuprofenzuur worden beschreven, 

zijn ook van toepassing op ibuprofenlysinaat. Ibuprofenzuur is een racemisch mengsel 

waarvan de farmacologische activiteit vrijwel volledig aan het enantiomeer S(+) kan worden 

toegeschreven. In vivo wordt bijna 70% van het enantiomeer R(-) van ibuprofenzuur 

omgezet tot het actieve enantiomeer S(+).

Ibuprofenlysinaat is beter oplosbaar in water dan ibuprofenzuur, waardoor het 

geneesmiddel sneller wordt geresorbeerd en bijgevolg sneller pijnstilling zal brengen. Na 

inname van ibuprofenlysinaat op de nuchtere maag kan ibuprofen binnen de 10 minuten in 

het plasma worden aangetoond. De plasmaconcentratiepiek manifesteert zich na ongeveer 
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45 minuten. Gelijktijdige inname van voedsel heeft tot gevolg dat de plasmaconcentratiepiek

van ibuprofenlysinaat en ibuprofenzuur later zal verschijnen, maar het heeft geen invloed op

de totaal geresorbeerde hoeveelheid van het product.

De farmacokinetische parameters van de enantiomeren van ibuprofenzuur kunnen als volgt 

worden samengevat:

1. de Tmax bedraagt ongeveer 1 à 2 uur (na inname van ibuprofenzuur);

2. de totale plasmaklaring bedraagt ongeveer 68 à 99 ml/min;

3. de eliminatiehalveringstijd bedraagt ongeveer 2 uur;

4. het verdelingsvolume bij het dynamisch evenwicht bedraagt ongeveer 10 à 11,5 liter;

5. de binding aan plasmaproteïnen bedraagt meer dan 99%.

Meer dan 80% van een oraal ingenomen dosis ibuprofenzuur wordt teruggevonden in de 

urine, vooral in de vorm van geconjugeerde en niet-geconjugeerde metabolieten. Ongeveer 

14% van een oraal ingenomen dosis ibuprofenzuur wordt uitgescheiden in de vorm van het 

glucuronconjugaat. Minder dan 1% van het geneesmiddel wordt in onveranderde vorm 

uitgescheiden via de nieren. De eliminatie via de gal bedraagt minder dan 1%.

Het schijnbaar verdelingsvolume van ibuprofenzuur verandert niet bij hogere leeftijd.

Uit de studies die werden gepubliceerd over het gebruik van ibuprofenzuur bij patiënten met

een leveraandoening veroorzaakt door alcohol, blijkt dat de aanbevolen dosis van 

ibuprofenlysinaat niet moet worden aangepast bij patiënten met een leveraandoening. Bij 

persisterende stoornissen van de leverfunctie kan er echter wel een dosisreductie nodig 

zijn.

In de studies die werden gepubliceerd over het gebruik van ibuprofenzuur bij patiënten met 

nierinsufficiëntie die hemodialyse vereist, kon geen significante verandering in de eliminatie 

van het geneesmiddel worden vastgesteld. Aangezien de metabolieten van ibuprofen maar 

langzaam worden verwijderd via hemodialyse en aangezien de klaring van niet-gebonden 

ibuprofen bij patiënten zonder nierfunctie maar traag verloopt, kan het nodig zijn om de 

dosis van ibuprofenlysinaat met 25 tot 50% te verlagen bij patiënten met een significant 

verminderde nierfunctie.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

povidon, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, hypromellose, 

hydroxypropylcellulose, titaniumdioxide (E171).

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid

Er zijn geen onverenigbaarheden bekend

6.3 Houdbaarheid

3 jaar
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6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

Perdotensio 200 mg: verpakkingen met 20, 40 en 100 (kliniekverpakking) filmomhulde 

tabletten à 342 mg ibuprofenlysinaat (equivalent aan 200 mg ibuprofen), voor orale inname.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

Al het ongebruike geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd 

overeenkomstig lokale voorschriften.

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Johnson & Johnson Consumer NV/SA

Antwerpseweg 15-17 

B-2340 Beerse

8. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN HANDEL BRENGEN

BE196637

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING / HERNIEUWING VAN DE

VERGUNNING

05/10/1998

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: januari 2014
      Goedkeuringsdatum: februari 2014
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