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Bijsluiter voor het publiek 

 

 

 

BENAMING 

 PRUNASINE
®

 

  

 

 

SAMENSTELLING 

Per 5 ml siroop (=1 koffielepel) : 

Sennae fructus extractum siccum aequival. Sennae fructus 400 mg - Dexpanthenolum - Methyl. 

parahydroxybenzoas - Kal. sorbas - Prun. domestic. extract. - Glycerol. - Sacchar. - Aqua. 

 

 

FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOOSTELLINGEN 

Siroop voor oraal gebruik, in flessen van 200 ml en een kliniekverpakking van 1 liter. 

 

 

FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP 

Geneesmiddel uit de groep van de contactlaxeermiddelen. 

 

 

REGISTRATIEHOUDER 

NYCOMED BELGIUM 

Gentsesteenweg 615 

1080 Brussel 

 

 

FABRIKANT 

NYCOMED CHRISTIAENS  

Gentsesteenweg 615 

1080 Brussel 

 

 

AANGEWEZEN BIJ 

Obstipatie (verstopping). 

PRUNASINE is nuttig voor het bestrijden van de ziekteverschijnselen, maar dient niet als behandeling 

van de oorzaken van de verstopping.  Het product niet innemen voor het bestrijden van een lichte 

verstopping. 

 

 

OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ  HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET 

WORDEN VERMEDEN 

- Verstopping door een mechanische belemmering. 

- Ontsteking van de dikke darm. 

- Buikpijn van onbekende oorsprong. 

-  Overgevoeligheid voor anthraquinonen 

 

 

BIJZONDERE VOORZORGEN 

Volgens aanwijzingen van de huisarts, PRUNASINE met omzichtigheid gebruiken bij : 

- hoge leeftijd 

- gebrekkige nier- of hartwerking 

- diabetes (3,25 g suiker per koffielepel). 

 

Rekening houdend met het risico voor overmatig verlies van water en minerale zouten (zie 
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ONGEWENSTE EFFECTEN), PRUNASINE alleen gedurende een zo kort mogelijke periode innemen. 

 

 

WISSELWERKINGEN  MET ANDERE GENEESMIDDELEN EN VOEDING 

Het is aangewezen dat personen die andere geneesmiddelen innemen hun huisarts raadplegen vooraleer 

een behandeling met PRUNASINE te beginnen. 

 

PRUNASINE kan het effect verhogen van een behandeling met :  

- digitalisbereidingen 

- geneesmiddelen tegen stoornissen van het hartritme 

- diuretica  

- mineralocorticoïde hormonen 

- parasympatomimetische geneesmiddelen 

 

Gezien het risico op hartritmestoornissen bestaat, zal men vermijden PRUNASINE in te nemen 

tegelijkertijd met antiparasitaire middelen (halofantrine, pentamidine), H1-antihistaminica (astemizole, 

terfenadine) en hypokaliëmierende middelen (waterafdrijvende middelen). 

 

 

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING 

Het gebruik van PRUNASINE is af te raden tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding. 

 

HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL

 

 ? 

Gebruikelijke dosis

Volwassenen : 2 koffielepels per dag. 

 : 

Kinderen boven de 10 jaar : 1 tot 2 koffielepels per dag. 

 

Niet toedienen aan kinderen beneden de 10 jaar. 

 

Langdurig gebruik van PRUNASINE vermijden. 

 

 

TOEDIENINGSWIJZE EN TOEDIENINGSWEG 

Oraal toediening. 

 

 

MAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK VAN TE GROTE HOEVEELHEDEN 

Diarree en buikpijn, bewusteloosheid, overmatig verlies van vocht en minerale zouten worden 

waargenomen. 

 

Opname in het ziekenhuis dient eventueel overwogen te worden. 

 

De huisarts raadplegen. 

 

 

ONGEWENSTE EFFECTEN 

- Diarree en buikpijn. 

- Overmatig verlies van water en minerale zouten (kalium), vooral bij bejaarden. 

- Lichtrode verkleuring van de urine. 

 

 

BEWARING 

Buiten invloed van warmte bewaren, beneden 25°C. 

 

De vervaldatum op de verpakking nagaan (EX : maand/jaar).  Als vervaldatum geldt de eerste dag van 

de aangegeven maand. 
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DATUM VAN DE LAATSTE REVISIE VAN DE BIJSLUITER 

November 2003. 
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