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Naam  van het  geneesm iddel:

VENORUTON FORTE 500 mg tablet ten

VENORUTON 300 mg capsules, hard

VENORUTON ZAKJES

1.000 mg poeder voor drank

Kw alit a t ieve  en kw ant it a t ieve  sam enste lling: 

Venoruton Forte 500 mg tablet ten:

Een tablet  bevat  500 mg O- (β- hydroxyethyl) - rutosidea (HR) .

Venoruton 300 mg capsules:

Een capsule bevat  300 mg O- (β- hydroxyethyl) - rutosidea (HR) .

Venoruton zakjes 1.000 m g poeder voor drank :

Een zakje bevat  1.000 mg O- (β- hydroxyethyl) - rutosidea (HR) .

Voor hulpstoffen, zie "Lij st  van hulpstoffen" .

Farm aceut ische vorm en: 

Venoruton Forte 500 mg tablet ten:  cirkelvorm ig, biconvexe, gem arm erde, geel-

groenacht ige tablet  voor oraal gebruik.

Venoruton 300 mg harde capsules:  opake, geel- beige harde gelat ine capsule 

voor oraal gebruik.

Venoruton zakjes 1.000 m g poeder voor drank :  korrelig geel poeder voor oraal 

gebruik na oplossing in een glas water.

Klinische gegevens:

Therapeut ische indicat ies: 
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Behandeling van oedeem van veneuze oorsprong in de benen en van 

sym ptom en geassocieerd aan chronische veneuze insufficiënt ie zoals zware en 

pij nlij ke benen en zwellingen.

Adjuverende behandeling van inwendige aam beien op korte term ijn.

Doser ing en w ij ze  van toediening: 

Venoruton wordt  bij  voorkeur ingenom en bij  de m aalt ij den.

Venoruton Forte 500 mg tablet ten, Venoruton zakjes 1.000 mg poeder.

Venoruton Forte 500 mg tablet ten, Venoruton zakjes 1.000 mg zijn vooral 

bedoeld als aanvalsbehandeling van de sym ptom en geassocieerd m et  chronische 

veneuze insufficiënt ie (CVI ) .

De behandeling dient  te worden voortgezet  tot  de symptomen verdwijnen 

(meestal na 6 tot  12 weken naargelang de ernst  van de symptomen) .

Venoruton Forte 500 m g:  2 tablet ten per dag.

Venoruton zakjes 1.000 m g:  De inhoud van het  zakje onder roeren volledig 

oplossen:  1 zakje per dag, op te lossen in een glas water.

Een behandeling met  Venoruton 300 mg wordt  vervolgens aanbevolen om de 

bekom en resultaten te behouden. Deze onderhoudsposologie bedraagt  in de 

meeste gevallen 2 capsules Venoruton 300 mg per dag.

Venoruton 300 m g capsules:  De posologie is m eestal 3 capsules per dag.

Venoruton 300 mg is echter vooral bedoeld om een behandeling voort  te zet ten 

die met  Venoruton Forte 500 mg of Venoruton zakjes 1.000 mg als 

aanvalstherapie begonnen werd. I n dit  geval zal de onderhoudstherapie meestal 

2 capsules per dag bedragen.

Voor som m ige pat iënten m ag deze onderhoudstherapie individueel aangepast  

worden.

Contra- indicat ies: 

Gekende allergie voor het  act ieve bestanddeel of één van de hulpstoffen.

Bijzondere w aarschuw ingen en voorzorgen bij  gebruik:

Een behandeling met  flebot rofe stoffen mag niet  langer dan 3 maanden 

voortgezet  worden zonder de sym ptom atologie opnieuw te evalueren.

Pat iënten met  oedeem in de onderste ledematen ten gevolge van aandoeningen 

van het  hart , de nieren of de lever mogen Venoruton niet  gebruiken omdat  het  

effect  van Venoruton bij  deze indicat ies niet  bewezen is.
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I nteract ies m et  andere geneesm iddelen en andere vorm en van 

interact ie :

Geen interact ies met  geneesm iddelen beschreven.

Er is aangetoond dat  er geen interact ies zijn met  ant icoagulant ia van het  

warfar ine- type. De bestanddelen van het  werkzame bestanddeel zijn derivaten 

van rut ine en quercet ine. Rut ine zelf inhibeert  geen specifiek enzyme, quercet ine 

inhibeert  het  CYP3A leverenzyme bij  de mens en sulfot ransferase in- vit ro, maar 

niet  in- v ivo.

Daarom wordt  verondersteld dat  orale O-β( hydroxyethyl) - rutosides noch 

inhibit ie, noch interferent ie veroorzaakt  in het  metabolisme van andere 

farm acologisch act ieve stoffen.

Zw angerschap en borstvoeding: 

Tijdens 22 verschillende klinische studies werden in het  totaal 1.431 zwangere 

vrouwen behandeld met  HR. De dagdosis schommelde in het  merendeel van 

deze studies tussen 600 mg en 1.500 mg (met  ext remen van 300 mg en 3.000 

m g) . De behandelingsduur in de m eerderheid van deze studies bedroeg 2 tot  4 

weken, met  een maximum van 5 tot  6 maanden in 2 studies. Bij  deze studies 

werd geen enkele foetale afwij king gerapporteerd die te wij ten zou kunnen zijn 

aan de inname van Venoruton.

Desondanks wordt  de toediening van Venoruton, zoals voor vele 

geneesm iddelen, afgeraden t ijdens de eerste drie maanden van de 

zwangerschap.

Bij  dierstudies werden sporen HR teruggevonden in de foetus en de 

m oederm elk. Deze verwaarloosbare hoeveelheden HR zijn klinisch niet  relevant .

Beïnvloeding van de r ij vaardigheid en van het  verm ogen om  m achines 

te  bedienen:

Er zij n geen aanwij zingen dat  Venoruton enige invloed heeft  op de 

r ij vaardigheid en op het  vermogen om machines te bedienen.

Bijw erk ingen: 

Occasioneel werden lichte bijwerkingen gem eld:  huidallergieën, hoofdpij n, f lush 

en lichte maagdarmstoornissen. Ze verdwijnen snel na het  staken van de 

behandeling.

Overdosering: 
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Tot  op heden is er nog geen enkel geval van overdosering gem eld.

Farm acologische eigenschappen:

Farmacodynamische eigenschappen.

Farm acotherapeut ische klasse:  system ische vasoprotectoren (bioflavonoiden)

ATC Code:  C05 CA54.

O- (β- hydroxyethyl) - rutosidea (of HR)  is een m engsel van de verschillende 

isom eren m ono- , di- ,  t r i-  en tet rahydroxyethyl- rut ine. De verhoudingen hiervan 

liggen binnen welbepaalde grenzen.

De meest  uitgesproken eigenschappen van O- (β- hydroxyethyl) - rutosidea zij n:

a.)  Verhoging van de capillaire weerstand.

b.)  Verm inderde capillaire doorlaatbaarheid.

c.)  Verm indering van het  oedeem.

d.)  Verhoging van de veneuze tonus.

e.)  Bescherm ing van het  vaatendotheel.

f.)  Andere m icrovasculaire effecten van O- (β- hydroxyethyl) - rutosidea:  — 

verm indering van de erythrocytaire aggregat ie. — beschermende werking tegen 

het  verlies aan elast iciteit  van de erythrocyten ( in vit ro studie) . — verbeterde 

zuurstofvoorziening van de weefsels (TcPO2)  bij  pat iënten m et  chronische 

veneuze insufficiënt ie. — verhoging van de veneuze vullingst ij d bij  pat iënten 

met  primaire varicose.

Farmacokinet ische gegevens.

Men ondervindt  m oeilij kheden bij  het  beoordelen van de farm acokinet ische 

param eters:  deze zijn enerzijds te wij ten aan de verschillende fysisch- chem ische 

eigenschappen van elke component  van HR en anderzijds aan het  feit  dat  er een 

entero- hepat ische cyclus bestaat  voor de mono- , di-  en t r iderivaten. 

Na int raveneuze toediening verdeelt  HR zich snel in weefsels en organen.

Na orale toediening is 14C- HR blij kbaar volledig uitgescheiden na ver loop van 

50 tot  120 uur. De schijnbare elim inat ie- halfwaardet ijd schom m elt  naargelang 

van het  individu tussen 10 en 25 uur.

Gegevens uit  preklinisch veiligheidsonderzoek.

Niet  van toepassing.

Farm aceut ische gegevens:

Lijst  van hulpstoffen:

Venoruton Forte 500 mg tablet ten:  Polyethyleenglycol — Magnesiumstearaat  
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z.a.n. voor een tablet .

Venoruton 300 m g capsules:  Polyethyleenglycol — Gelat ine — Titaandioxide — 

Geel ij zeroxide voor een capsule.

Venoruton zakjes 1.000 m g poeder voor drank :  Mannitol — Natriumsaccharine 

— Sinaasappelaroma z.a.n. voor een zakje. 

Gevallen van onverenigbaarheid: 

Niet  van toepassing.

Houdbaarheid: 

Venoruton Forte 500 mg tablet ten:  5 jaar;  Venoruton 300 mg capsules:  5 jaar. 

Venoruton Zakjes 1.000 mg poeder:  4 jaar.

Specia le  voorzorgsm aat regelen bij  bew aren:

Capsules en tablet ten:  bescherm en tegen vocht , bewaren in de oorspronkelij ke 

verpakking.

Poeder voor drank :  beneden 30°  C bewaren.

Deze producten hebben een beperkte houdbaarheid:  de vervaldatum staat  op de 

verpakking na de afkort ing EXP, gevolgd door 6 cij fers:  de eerste 2 geven de 

maand en de laatste 4 het  jaar aan.

Aard en inhoud van de verpakking: 

Venoruton Forte 500 mg tablet ten:  Blisterverpakkingen van 30 en 60 tablet ten;  

Venoruton 300 mg capsules:  Blisterverpakkingen van 100 capsules;  Venoruton 

zakjes 1.000 mg poeder :  Zakjes uit  geplast ificeerd alum inium , in verpakkingen 

van 14 en 30 zakjes.

I nst ruct ies voor gebruik  en verw erking: 

Niet  van toepassing.

Regist rat iehouder: 

Novart is Consumer Health N.V., Medialaan, 30 /  5, B -  1800 Vilvoorde. 

Regist rat ienum m ers: Venoruton Forte 500 mg tablet ten:  16 I S 56 F3;  

Venoruton 300 mg capsules, hard:  16 I S 96 F5;  Venoruton zakjes 1.000 mg 

poeder voor drank :  16 I S 151 F0.

Aflever ingsw ij ze: 
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Vrij .

Datum  van eerste  vergunning/ hernieuw ing van de vergunning:

A. Datum van eerste vergunning:  Venoruton Forte 500 mg tablet ten:  

28.04.1988;  Venoruton 300 mg capsules, hard:  01.02.1970;  Venoruton Zakjes 

1.000 m g poeder voor drank:  16.07.1997.

B. Datum van hernieuwing van de vergunning:  01.02.2010.

Datum  van de laatste  herziening van de tekst / goedkeur ing van de 

SKP:

A. Datum van de laatste herziening van de SKP:  15.03.2006.

B. Datum van de laatste goedkeuring van de SKP:  10.04.2006.

Prijs:

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

VENORUTON 14 SACH 1000MG 1363787 € 14.15 D Origineel

VENORUTON 30 SACH 1000MG 1363795 € 24.32 D Origineel

VENORUTON 300 100 CAPS 300MG 0135921 € 23.77 D Origineel

VENORUTON FORTE 30 COMP 500MG 0382689 € 15.19 D Origineel

VENORUTON FORTE 60 COMP 500MG 0613380 € 24.32 D Origineel
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