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Benam ing:

RENNIE®  ZONDER SUI KER 

Regist rat iehouder: 

Bayer SA -  NV, Louizalaan 143, 1050 Brussel. 

Sam enste lling: 

Rennie zonder suiker, zuigpast illes:  Calcii carbonas 680 m g — Magnesii 

subcarbonas ponderosus 80 m g — Sorbitolum  — Talcum  — Solani am ylum  — 

Maydis am ylum  pregel. — Magnesii stearas — Paraffinum  liq. — Aroma Menthae 

— Nat r ii saccharinas pro. tabl. una. 

Vorm en, toedieningsw ij ze  en verpakkingen:

Zuigpast illes.

Rennie zonder suiker:  dozen m et  48 en 96 zuigpast illes onder blister.

Eigenschappen: 

Rennie zonder suiker zuigtablet ten bevat  twee werkzame bestanddelen, met  

name calciumcarbonaat  en magnesiumcarbonaat , die de overmaat  maagzuur 

neut raliseren.

Calcium carbonaat  behoort  tot  de system ische ant iacida terwij l 

magnesiumcarbonaat  tot  de niet - system ische ant iacida behoort .

Calciumcarbonaat  reageert  in de maag met  waterstofchloride onder vorm ing van 

calcium chlor ide.

I n het  duodenum wordt  80 tot  90 %  van het  calciumchloride omgezet  in 

onoplosbare zouten, en dan hoofdzakelij k calcium carbonaat .

De resterende 10 tot  20 %  wordt  geabsorbeerd.
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Daar dit  een weinig oplosbare stof is, blij ft  ze langer in de m aag aanwezig dan 

bij voorbeeld nat r ium bicarbonaat . Daaruit  resulteert  een langere werking.

Calciumcarbonaat  werkt  absorberend in de darm  en werkt  aldus const ipat ie in 

de hand.

Magnesium carbonaat  wordt  in de m aag in m agnesium chloride om gezet . De 

hoeveelheid geresorbeerd m agnesium  is gering en wordt , in norm ale 

om standigheden, snel langs de nieren uitgescheiden.

De m agnesium zouten zijn in de darm  oplosbaar, m aar worden weinig 

geabsorbeerd. Dat  heeft  voor gevolg dat  ze door osmose laxerend werken.

De toediening van Rennie zonder suiker kan gevolgd worden door een grotere 

laagzuursecret ie. Dit  rebound- effect  is hoofdzakelij k aan calcium carbonaat  te 

wij ten.

Het  neut raliserend vermogen van een Rennie tablet  is 15 mEq voor de twee 

vorm en ( lim ieten 13.5 m Eq -  16.5 m Eq) . 

I ndicat ies: 

Sym ptom at ische behandeling van pyrosis en dyspepsie te wij ten aan 

gast roduodenit is of gast roesophagiale reflux.

Rennie zonder suiker is aangewezen in geval van saccharose- intolerant ie zoals:  

diabetes, syndroom  van glucose-  en galactose- m alabsorpt ie, levulose-

intolerant ie of sucrase- deficiënt ie. Saccharose werd hier nam elij k vervangen 

door sorbitol.

Posologie  en w ij ze  van gebruik :

De Rennie zonder suiker tablet ten worden zonder water ingenomen. Men zuigt  1 

of 2 tablet ten op, zodra de eerste symptomen van hyperaciditeit  de kop 

opsteken. Zo nodig neem t  m en nadien nog 1 of 2 zuigtablet ten in. Voor een 

snelle verlicht ing van het  ongemak moet  men de eerste zuigtablet  stukbij ten. 

Men mag nooit  meer dan 8 zuigtablet ten per dag innemen en dit  nooit  langer 

dan enkele dagen. (cfr. "Ongewenste effecten") .

Contra- indicat ies:

Hypercalciëm ie.

Ernst ige nier insufficiënt ie.

Overgevoeligheid aan een van de bestanddelen van het  geneesm iddel.

Ongew enste  effecten: 
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Calcium carbonaat  kan const ipat ie veroorzaken;  in de Rennie zonder suiker 

zuigpast illes wordt  dit  effect  evenwel tegengegaan door de associat ie m et  het  

laxerend werkende magnesiumcarbonaat .

Langdurige innam e van te hoge doses kan hypercalciëm ie en m etabole alkalose 

uit lokken, wat  tot  uit ing kom t  door spij sverter ingsstoornissen (nausea, braken) , 

zwakte, abnorm ale verm oeidheid, confusie, depressie, polyur ie, polydypsie en 

deshydratat ie.

Deze effecten kunnen zich ook voordoen in geval van nier insufficiënt ie.

Chronische hypercalciëm ie kan afzet t ing van calcium  in de weefsels 

veroorzaken.

Langdurige innam e van hoge doses calcium carbonaat  en m elk of 

zuivelprodukten kan een syndroom  van Burnet t  (m ilk alkali syndrom e)  

veroorzaken.

Bij  nier insufficiënt ie kan de innam e van hoge doses hyperm agnesiëm ie 

veroorzaken, die gekenm erkt  wordt  door neurom usculaire en cardiovasculaire 

stoornissen.

Er kan zich een rebound- effect  voordoen, in de vorm  van een verhoogde 

maagzuursecret ie.

Overgevoeligheidsreact ies m et  als gevolg een anafylact ische shock en een 

Quincke- oedeem werden zelden vastgesteld.

Bijzondere voorzorgen: 

Bij  bejaarden of personen m et  nier insufficiënt ie is het  r isico op een toenam e van 

de plasm aspiegel groter. Daarom  m oet  m en bij  deze groepen de nierfunct ie en 

de calciëm ie volgen. Bij  innam e van hoge doses en/ of bij  langdur ige toediening 

zal m en de serum spiegel van calcium  cont roleren.

Bij  deze zelfde personen bestaat  eveneens een r isico op een verhoging van de 

magnesium- plasm aspiegel.

Een langdurig gebruik zonder m edisch advies dient  verm eden te worden 

aangezien kwaadaardig letsel dient  uitgesloten te worden bij  aanhoudende 

symptomen.

I n geval van saccharose- intolerant ie:  diabetes, syndroom  van glucose-  en 

galactose- m alabsorpt ie, levulose- intolerant ie of sucrase- deficiënt ie, de 

zuigpast illes Rennie zonder suiker gebruiken.

Zw angerschap en lactat ie :

Rennie zonder suiker mag ingenomen worden gedurende de zwangerschap en 
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de borstvoedingsperiode zonder gevaar voor het  ongeboren kind en de baby op 

voorwaarde dat  de aanwij zingen die in deze bij sluiter gegeven worden in de 

rubriek “ Hoe gebruiken en hoeveel” ,  worden opgevolgd (m axim um  8 past illes 

per dag, en dit  nooit  langer dan enkele dagen) .

I nteract ies: 

De inname van Rennie zonder suiker kan de absorpt ie van sommige andere 

geneesm iddelen verm inderen:  tet racyclines, cimet idine en andere antagonisten 

van de H2- receptoren, ij zerpreparaten, chloorprom azine, quinolones, et idronaat , 

alendronaat , indom ethacine, hartglycosiden. Om  deze reden is de gelij kt ij dige 

inname van deze geneesm iddelen en van Rennie zonder suiker af te raden;  er 

moet  dus een t ij dsinterval van 2 uur worden gelaten.

De inname van hoge doses calciumcarbonaat  en van de thiazidediuret ica 

verhoogt  het  r isico op hypercalciëm ie.

Langdurige en gelij kt ij dige innam e van vitam ine D of van zuivelproducten 

verhoogt  de kans op het  opt reden van een syndroom van Burnet t .

Calcium -  en magnesiumzouten kunnen de absorpt ie van fosfaten verhinderen. 

Overdosering: 

Symptomen.

Een overdosering kan hypercalciëm ie en metabole alkalose veroorzaken, wat  tot  

uit ing kom t  door spij sverter ingsstoornissen, abnorm ale verm oeidheid, confusie, 

depressie, polyur ie, polydepsie en deshydratat ie.

Behandeling.

Stopzet ten van de therapie, volgen van de nierfunct ie en hydratat ie van de 

pat iënt  om  te verhinderen dat  het  calcium  zich in de nieren zou afzet ten. Bij  

recente indigest ie kan een m aagspoeling aangewezen zijn.

Bew aring:

De dozen met  Rennie zonder suiker onder blister bij  kamertemperatuur bewaren 

(15 -  25°  C) . 

De vervaldatum staat  op de verpakking vermeld na de let ters EX;  de twee eerste 

cij fers geven de maand aan, de vier laatste cij fers duiden het  vervaljaar aan. De 

vervaldatum is de eerste dag van de aangegeven maand.

Aflever ing: 

Vrij e aflever ing.
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Datum  laatste  aanpassing van de bij sluiter : 

27.04.2005.

N a a m Vorm CNK Pr ij s Tb Ty p e

RENNI E DI GESTI F 48 PAST S/ SUCRE 2223-584 € 5.20 D Origineel

RENNI E SANS SUCRE 96 COMP . 1690-148 € 8.45 D Origineel
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