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Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Maglid 200 mg/200 mg
kauwtabletten
Magnesiumhydroxide / Aluminiumhydroxide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Maglid 200 mg/200 mg kauwtabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u Maglid 200 mg/200 mg kauwtabletten niet gebruiken of moet u er extra
voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Maglid 200 mg/200 mg kauwtabletten?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Maglid 200 mg/200 mg kauwtabletten?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.

Wat is Maglid 200 mg/200 mg kauwtabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De indicatie moet beperkt worden tot een kortdurende symptomatische behandeling (14 dagen) van
maagzuur (pyrosis) en maagpijn.
2.

Wanneer mag u Maglid 200 mg/200 mg kauwtabletten niet gebruiken of moet u er extra
voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Maglid niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
Als u een ernstige nierbeschadiging heeft.
Bij kinderen zonder medische begeleiding.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Maglid?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
-

Het wordt afgeraden om dit geneesmiddel langere tijd te gebruiken (14
dagen) zonder er met uw arts over te spreken, in het bijzonder wanneer u zwanger bent.
- Maglid bevat sucrose (suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt
u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.
Kinderen
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Niet toedienen aan kinderen zonder medisch toezicht.
Bij kleine kinderen kan het gebruik van magnesiumhydroxide hypermagnesiëmie veroorzaken, vooral
wanneer dit samengaat met nierinsufficiëntie of dehydratie.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Maglid nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
-

-

-

Bij gelijktijdige toediening kunnen aluminium- en magnesiumhydroxiden
het effect van sommige geneesmiddelen verstoren; met name anticholinergica, ketoconazol,
itraconazol, barbituraten, digoxine, kinine, kinidine, warfarine, tetracyclinen, quinolonen,
vitaminen, fosfaten, anticoagulantia van het coumarine type, salicylaten, amfetamine en sommige
sulfamiden. Het is belangrijk om een tussentijd van tenminste 2 uur in acht te nemen tussen de
inname van Maglid en deze geneesmiddelen.
Laat een tussentijd van minstens 4 uur tussen de inname van Maglid en
geneesmiddelen die quinolonen bevatten.
Gelijktijdige inname van alcohol, koffie en citroenzuur bevattende dranken,
zoals fruitsap moet worden vermeden.
Indien u een behandeling tegen maagzweren volgt (antagonist van de H 2receptoren), gebruik dit geneesmiddel dan uitsluitend met toestemming van uw arts.
Sommige geneesmiddelen kunnen worden beïnvloed door
magnesiumhydroxide of kunnen invloed hebben op hoe goed magnesiumhydroxide werkt. Gebruikt
u al salicylaten? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Gelijktijdig gebruik van Maglid en dolutegravir of elvitegravir dient
vermeden te worden.
Neem Maglid minstens 6 uur voor of minstens 2 uur na dolutegravir in.
Neem maglid minstens 4 uur voor of minstens 4 uur na elvitegravir in.
(gelieve de bijsluiter van de betreffende producten te raadplegen).
Het gebruik van raltegravir met Maglid wordt niet aanbevolen (gelieve de
bijsluiter van het betreffende product te raadplegen).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Gelijktijdige inname van alcohol, koffie en citroenzuur bevattende dranken, zoals fruitsap moet
worden vermeden.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
- Hoge dosissen van Maglid mogen niet ingenomen worden tijdens de zwangerschap.
- Bovendien mag Maglid niet langer ingenomen worden dan twee weken tijdens de zwangerschap.
- Raadpleeg een arts voor elke herhaalde inname van Maglid langer dan twee weken tijdens de
zwangerschap.
Borstvoeding
- Aluminium verbindingen komen terecht in de moedermelk.
- Hoge dosissen van Maglid mogen niet ingenomen worden tijdens de borstvoeding.
- Bovendien mag Maglid niet langer ingenomen worden dan twee weken tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
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Maglid bevat sucrose (suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.

Hoe gebruikt u Maglid 200 mg/200 mg kauwtabletten?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
De aanbevolen dosering is:
Toedienen 1 à 2 uur na de maaltijden en bij het slapengaan.
De kauwtabletten worden zonder water ingenomen, ze worden opgezogen of opgekauwd.
Bij elke inname 1 of 2 tabletten gebruiken. In de regel zal men 4 tot 8 tabletten, gespreid over de dag,
innemen.
In geval van maagzweer zal de dosering door uw arts bepaald kunnen worden.
Raadpleeg uw arts als de spijsverteringsproblemen langer duren dan 14 dagen.
Heeft u te veel van Maglid gebruikt?
Wanneer u te veel van Maglid heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker
of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij inname van een overdreven hoeveelheid Maglid tabletten (de inhoud van verschillende dozen)
kunnen er zich maag- en darmstoornissen voordoen.
Bij personen die lijden aan een slechte nierwerking kan er eveneens een daling van de bloeddruk of
een vertraagde ademhaling en, uitzonderlijk, een bewustzijnsverlies optreden.
Indien de symptomen ernstig zijn, dan is het aangewezen om een arts te raadplegen die zal beslissen
wat er verder gedaan moet worden.
Bent u vergeten Maglid te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Maglid
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
-

Misselijkheid, braken, verstopping en diarree kunnen voorkomen. Indien
deze symptomen ernstig zijn, zal men uiteraard de behandeling stopzetten en zijn arts raadplegen.
Buikpijn (frequentie: niet bekend).
Hypermagnesiëmie. Dit werd waargenomen na langdurige toediening aan
patiënten met nierinsufficiëntie (frequentie: zeer zelden).
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Bij personen met een verstoorde nierwerking kan magnesiumhydroxide een
onderdrukking van het centrale zenuwstelsel teweegbrengen.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via:
België
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Luxemburg
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5.

Hoe bewaart u Maglid 200 mg/200 mg kauwtabletten?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Maglid?
- De werkzame stoffen in dit middel zijn: magnesiumhydroxide 200 mg – aluminiumhydroxide 200
mg.
- De andere stoffen in dit middel zijn: macrogol 4000 – magnesiumstearaat – talk – etherische olie
pepermunt – sucrose (zie rubriek 2 “Maglid bevat sucrose (suiker)”).
Hoe ziet Maglid eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Maglid is een geneesmiddel onder de vorm van kauwtabletten, verpakt in dozen van 8 of 48 tabletten
in een blisterverpakking.
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Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Melisana NV
Kareelovenlaan 1
B-1140 Brussel
Fabrikant
Sanico NV
Industriezone 4 Veedijk 59
B-2300 Turnhout
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE156003
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2019
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