
BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK: SPIDIFEN® 200, zakjes 
      (Ibuprofenum) 
 

 

 
BENAMING 

SPIDIFEN® 200, zakjes 
(Ibuprofenum) 
 

 
SAMENSTELLING 

Ibuprofen 200 mg (als L-argininezout), L-arginine, natriumbicarbonaat, 
natriumsaccharine, aspartaam, saccharose, munt-aroma. 
 
FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN
 

  

Doos met 24 zakjes. Elk zakje bevat 3 gram korrels (200 mg ibuprofen per zakje).  
 
Vrije aflevering. 
 

 
FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP 

Geneesmiddel voor de behandeling van koorts, pijn en ontsteking.  
 

 
REGISTRATIEHOUDER 

ZAMBON N.V.  
E. Demunterlaan 1 
1090  Brussel 
 
Fabrikant 
 
ZAMBON SWITZERLAND Ltd. 
Via Industria 13 
6814  CADEMPINO (Zwitserland) 
 
Vrijgave na import in de EU : 
ZAMBON N.V. 
E. Demunterlaan 1 
1090 Brussel 
 
 

 
AANGEWEZEN BIJ 

Behandeling van pijn en koorts 
 
 
 
OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET 
WORDEN VERMEDEN 
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- Maag- en darmzweer. 
- Overgevoeligheid (zoals huiduitslag of piepende ademhaling) voor SPIDIFEN® 

of andere niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (zoals 
acetylsalicylzuur). 

- Verminderde werking van de lever of de nieren. 
 
 

 
BIJZONDERE VOORZORGEN 

- SPIDIFEN® niet langer dan 10 dagen gebruiken in geval van pijn en niet langer 
dan 3 dagen voor de behandeling van koorts zonder uw geneesheer te 
raadplegen.  Als bijkomende ziektetekens optreden of de eerste tekens 
verergeren, moet u uw geneesheer raadplegen. 

 
- SPIDIFEN® dient met voorzichtigheid te worden toegediend aan personen met: 
  - astma (vooral personen bij wie na gebruik van dergelijke middelen 

een vernauwing van de luchtwegen optrad),  
  - een voorgeschiedenis van maagzweren, 
  -  stoornissen van de bloedstolling of bloedingen, 
  -  nieraandoeningen, vooral bij bejaarden en bij gelijktijdig gebruik 

van waterafdrijvende middelen. 
 

 
WISSELWERKINGEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN EN VOEDING 

- SPIDIFEN® wordt bij voorkeur niet gelijktijdig met andere onstekingsremmende 
geneesmiddelen toegediend. 

 
- Tot een dagelijkse dosis van 2400 mg SPIDIFEN® konden geen 

wisselwerkingen met geneesmiddelen die de bloedstolling verminderen, worden 
aangetoond. 

 Het gevaar voor bloedingen is echter wel verhoogd. 
  
- SPIDIFEN® kan aanleiding geven tot een verminderde uitscheiding van natrium 

en tot oedeem, wat de werking van bloeddrukverlagende geneesmiddelen kan 
verminderen.  Er is ook een invloed op bepaalde wateruitdrijvende 
geneesmiddelen (diuretica met aangrijpingspunt ter hoogte van de lis van 
Henle). 

 
- SPIDIFEN® kan de uitscheiding van lithium door de nieren verminderen en 

wordt dan ook bij voorkeur niet samen met lithium toegediend. 
 
 
 
 
 

 
ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING 

SPIDIFEN® mag tijdens de zwangerschap niet worden gebruikt, behalve als uw 
geneesheer dit nodig acht.  
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Hoewel de hoeveelheid SPIDIFEN® die in de moedermelk wordt uitgescheiden te 
gering is om een nadelige invloed op de zuigeling te kunnen hebben, dient de inname 
van SPIDIFEN® tijdens het geven van borstvoeding met de nodige omzichtigheid te 
gebeuren en uitsluitend op voorschrift van de geneesheer.  
 

 
BESTUREN VAN VOERTUIGEN EN GEBRUIK VAN MACHINES 

SPIDIFEN® kan bij bijzondere gevoelige personen aanleiding geven tot lichte 
slaperigheid en duizeligheid, zodat dergelijke personen voorzichtig moeten zijn bij het 
besturen van voertuigen of gebruik van machines. 
 

 
HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL 

Behandeling van pijn en koorts
- volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: 1 tot 2 zakjes SPIDIFEN® 200 om 

de 4 tot 6 uur.  Per dag mogen niet meer dan 6 zakjes SPIDIFEN®  200 worden 
ingenomen.  

:  

- bejaarden: 1 zakje SPIDIFEN® 200 om de 4 tot 6 uur. 
 
Pijnlijke maandstonden
De behandeling starten zodra de eerste pijn wordt gevoeld of de dag voor het 
verwachte begin van de maandstonden. 

: 2 zakjes SPIDIFEN®  200, 3 maal per dag. 

 
Vooral bij bejaarden moeten langdurige behandelingen vermeden worden. Bij het 
verbeteren van de klachten moet de dosis verminderd worden. 
 

 
TOEDIENINGSWIJZE EN TOEDIENINGSWEG 

Het zakje oplossen in een glas water (50 tot 100 ml) of in een andere drank zonder 
alcohol en onmiddellijk opdrinken. 
 

 
MAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN TE GROTE HOEVEELHEDEN 

Informatie voor de patiënt
In geval van inname van te grote hoeveelheden kunnen braken, maagpijn, 
spijsverteringsstoornissen, draaierigheid, coördinatiestoornissen van de spieren en 
uitzonderlijk coma voorkomen en dient onmiddellijk uw geneesheer te worden 
geraadpleegd.  

: 

 
 
 
 
 
Informatie voor de arts
De minimale toxische dosissen zijn niet met zekerheid gekend.  De behandeling van 
overdosering is symptomatisch.  Er moet worden gezorgd voor het behoud van het 
water-elektrolytenevenwicht en een voldoende diurese, waarbij ook aandacht moet 
worden besteed aan het mogelijke optreden van maagzweren of maagdarmbloedingen.   

:  
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ONGEWENSTE EFFECTEN 

- SPIDIFEN® wordt gewoonlijk goed verdragen. De meeste bijwerkingen komen 
voor ter hoogte van het spijsverteringsstelsel, meer bepaald: zware maag, 
buikpijn, verstopping, diarree, en soms misselijkheid en braken. Zij verdwijnen 
meestal na stoppen van de behandeling. 

 
- Uitzonderlijk kan verzwering en erosie van het maag- en darmstelsel optreden 

evenals zwarte stoelgang. 
 Het ongemerkt optreden van kleine hoeveelheden bloedverlies langs de darm 

kan aanleiding geven tot bloedarmoede door ijzergebrek. 
 
- In zeldzame gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties ter hoogte van de huid 

voorkomen, zoals rode vlekken, jeuk en kwaddels (urticaria). 
 
- In zeldzame gevallen werden maagdarmbloedingen en een vermindering van 

het aantal bloedplaatjes waargenomen. Deze effecten verdwenen na stopzetten 
van de behandeling.  

 
- Als zeldzaam voorkomende bijwerkingen werden ondermeer hoofdpijn, 

duizeligheid, depressie, oorsuizingen en een vermindering van het 
gezichtsvermogen (amblyopie) beschreven. 

 
- Niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen, zoals SPIDIFEN® , kunnen in 

zeldzame gevallen aanleiding geven tot een aantasting van de nieren. Dit geldt 
voornamelijk bij personen met een reeds verminderde werking van de nieren of 
van de lever, of bij personen die gelijktijdig waterafdrijvende geneesmiddelen 
innemen. 

 
Indien andere ongewenste effecten optreden, moet u deze aan uw arts of apotheker 
meedelen. 
 
BEWARING
 

  

De vervaldatum is op de verpakking na de letters EX aangegeven.  De twee eerste 
cijfers na de letters EX (= uiterste houdbaarheid) geven de maand (eerste dag) aan, de 
vier laatste cijfers het jaar van de uiterste houdbaarheidstermijn.  
 
 
 
 

 
DATUM VAN DE LAATSTE REVISIE VAN DE BIJSLUITER 

Oktober 2004. 
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