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RELAXINE omhulde tabletten 

 
 

BIJSLUITER 
 
 
Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen/te 
gebruiken. Hij bevat belangrijke informatie voor uw behandeling/uw ziekte. 
Vraag uw arts of apotheker bijkomende informatie als u aanvullende vragen heeft of 
twijfelt. 
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. 
• Raadpleeg uw apotheker, als u bijkomende informatie of advies nodig heeft. 
• Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of niet verbeteren. 
 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
 
1. Wat is RELAXINE 500 mg omhulde tabletten en waarvoor wordt het gebruikt? 
2. Wat u moet weten voordat u RELAXINE 500 mg omhulde tabletten inneemt? 
2. Hoe wordt RELAXINE 500 mg omhulde tabletten ingenomen? 
4. Mogelijke bijwerkingen. 
5. Hoe bewaart u RELAXINE 500 mg omhulde tabletten? 
6. Aanvullende informatie. 
 
 
RELAXINE 500 mg, omhulde tabletten 
Gedroogd waterig-alcoholisch extract van valeriaan (Valeriana officinalis) 500 mg 
(equivalent met 2 mg sesquiterpeenzuren). 
 
 
 
• De werkzame stof is: 
 

Gedroogd waterig-alcoholisch (36.3 % V/V) extract van valeriaan (Valeriana 
officinalis L. radix) (2.25 – 3.6 : 1) 500 mg (equivalent met 2 mg 
sesquiterpeenzuren). 

 
 
• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: 
 
 Kern van de tablet: 
 Microkristallijn cellulose - Magnesiumstearaat. 
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 Omhulling van de tablet: 

Sacharose - Titaandioxyde - Arabische gom - Talk - Methylparahydroxybenzoaat 
(E218) - Propylparahydroxybenzoaat (E216) - Hypromellose - Carnauba was. 

    
 
• Registratiehouder en fabrikant:  
 
 Farm. Lab. TRENKER N.V. 
 Dolezlaan 480 - 482 
 1180 BRUSSEL 
 
 
• Registratienummer : 
 
 29 S 94 F 3. 
 
 
1. Wat is RELAXINE 500 mg, omhulde tabletten en 

waarvoor wordt het gebruikt? 
 
 
• De farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte: 
 
 Verpakkingen met 15 en 30 omhulde tabletten in blisterverpakking. 
 
 
• De geneesmiddelengroep of het type van werking : 
 
 RELAXINE is een geneesmiddel op basis van planten. 

Het actieve bestanddeel van RELAXINE is een gedroogd waterig-alcoholisch 
extract van de wortel van valeriaan (Valeriana officinalis L.). Dit extract heeft een 
kalmerende activiteit. 

 
 
• De therapeutische indicaties : 
 

Deze bereiding op basis van planten is aangewezen voor het verminderen van 
zenuwachtigheid bij volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar in geval van 
slaapstoornissen of inslaapstoornissen, nadat elke ernstige ziekte werd uitgesloten. 
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2. Wat moet u weten voordat u RELAXINE 500 mg, 

omhulde tabletten inneemt? 
 
 
• Gebruik RELAXINE niet 
 

- als u een kind jonger dan 12 jaar bent 
- als u overgevoelig bent voor gedroogd waterig-alcoholisch extract van 

valeriaan of voor één van de andere bestanddelen van RELAXINE. 
- Indien uw arts u op een intolerantie tegen bepaalde suikers gewezen heeft. 

Vraag hem raad alvorens het geneesmiddel in te nemen. 
 
 
• Pas goed op met RELAXINE 
 

als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van 
RELAXINE in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen. 
 
Kan allergische reacties veroorzaken (soms vertraagd). 

 
 
• Gebruik van RELAXINE in combinatie met voedsel en drank 
 
 Tot dusver werd geen enkele interactie gemeld. 

Het is evenwel mogelijk dat het extract van valeriaan het sedatieve effect van een 
overmaat alcohol kan potentiëren. 

 
 
• Zwangerschap 
 

Er zijn niet voldoende gegevens om een absolute veiligheid van dit middel tijdens 
de periode van zwangerschap te garanderen. 

 
 Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
 
• Borstvoeding 
 

Er zijn niet voldoende gegevens om een absolute veiligheid van dit middel tijdens 
de periode van borstvoeding te garanderen. 

 
 Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
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• Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
 
 RELAXINE kan overdag een zekere slaperigheid veroorzaken. 

 
In dit geval, bestuur geen voertuig of bedien geen gevaarlijke machines aangezien 
het gebruik van RELAXINE gevolgen kan hebben op uw veiligheid. 

 
 
• Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van RELAXINE 
 

Dit geneesmiddel bevat bewaarmiddelen (Methylparahydroxybenzoaat (E218) - 
Propylparahydroxybenzoaat (E216)) welke allergische reacties kunnen 
veroorzaken (soms verschillend). 
Dit geneesmiddel bevat eveneens sacharose. De inname is te vermijden in het 
geval van een erfelijke fructose intolerantie, een malabsorptie syndroom van 
glucose-galactose of een tekort aan sucrase-isomaltase. 

 
 
• Gebruik van RELAXINE in combinatie met andere geneesmiddelen 
 
 Tot dusver werd geen enkele interactie gemeld. 

Het is evenwel mogelijk dat het extract van valeriaan door zijn activiteit het 
sedatieve effect van hypnotica, anxiolytica, narcotische analgetica, sedativa en 
tranquillizers kan potentiëren. 

   
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs 
heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift 
noodzakelijk is. 

 
 
3. Hoe wordt RELAXINE 500 mg, omhulde tabletten 

ingenomen? 
 
 

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft 
gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.  
 
Hoe RELAXINE innemen en hoeveel? 
 
In geval van slaapstoornissen, neem 1 tot 2 omhulde tablet(ten) een half uur voor 
het slapen in. 
De omhulde tabletten moeten met een glas water worden doorgeslikt. 
De maximale posologie bedraagt 2 omhulde tabletten per dag. 
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Duur van de behandeling? 
 
In vele gevallen komt de toediening van dit preparaat tegemoet aan een 
occasionele of tijdelijke behoefte en zal dan ook van korte duur zijn. 
Als een behandeling van langere duur aangewezen is, moet de behandeling  van 
elk individueel geval periodisch door een arts  geëvalueerd worden. 
 
Uw arts zal u vertellen hoe lang u RELAXINE moet gebruiken. 

 
 
• Wat u moet doen wanneer u RELAXINE vergeet te gebruiken: 
 
 Niet van toepassing. 
 
 
• Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met 

RELAXINE wordt gestopt: 
 
 Alleen te gebruiken in geval van slaapstoornissen. 
 
 
• Wat u moet doen als u meer van RELAXINE heeft ingenomen dan u zou 

mogen : 
 
 Geen enkel geval van overdosering werd gemeld. 

Indien u teveel Relaxine innam, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, 
apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245). 
In voorkomend geval onmiddellijk de behandeling stop zetten, adsorberende kool 
toedienen en/of onmiddellijk contact opnemen met uw arts of apotheker. 

 
 
4. Mogelijke bijwerkingen 
 
 
 Zoals alle geneesmiddelen kan RELAXINE bijwerkingen hebben. 

Echter, bij therapeutische dosissen, werd tot dusver geen enkele bijwerking 
gemeld. 
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of 
die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 

 
 
5. Hoe bewaart u RELAXINE 500 mg, omhulde tabletten? 
 
 
 Buiten bereik en zicht van kinderen houden. 
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Bewaren bij kamertemperatuur (15°C – 25°C), beschut tegen licht en vocht, in de 
oorspronkelijke verpakking. 

 
 
 
 
 
 
• Uiterste gebruiksdatum 
 

Gebruik RELAXINE niet meer na de datum achter “exp” op de buitenverpakking 
en de blister. 
De vervaldatum is de laatste dag van de maand die aangeduid staat. 

 
 
6. Aanvullende informatie 
 
 

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw 
arts of apotheker. Desgewenst kan u ook contact opnemen met de contactpersoon 
van de registratiehouder. 
 
Farmaceutische Laboratoria TRENKER N.V. 
Dolezlaan, 480-482 
B-1180 BRUSSEL 
Tel: 02-374 02 53 
 

• Afleveringswijze 
 
 Vrije aflevering. 
 
A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in : 
 Juni 2006. 
 
B. De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is : 
 26 juni 2006. 
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