Bijsluiter
SENEUVAL, capsules, hard

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u SENEUVAL zorgvuldig
innemen om een goed resultaat te bereiken.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking
optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.

Wat is SENEUVAL, capsules, hard en waarvoor wordt het gebruikt?

2.

Wat u moet weten voordat u SENEUVAL, capsules, hard inneemt?

3.

Hoe wordt SENEUVAL, capsules, hard ingenomen?

4.

Mogelijke bijwerkingen.

5.

Hoe bewaart u SENEUVAL, capsules, hard?

6.

Aanvullende informatie.

1.

WAT IS SENEUVAL, CAPSULES, HARD EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Geneesmiddel op basis van planten met licht kalmerende en rustgevende eigenschappen. Dit
geneesmiddel op basis van planten is aangewezen bij slaapstoornissen en om de zenuwachtigheid bij
volwassenen en jongeren van meer dan 12 jaar te verminderen, nadat elke ernstige ziekte uitgesloten
werd.

2.

WAT U MOET WETEN VOORDAT U SENEUVAL, CAPSULES, HARD INNEEMT?
Neem SENEUVAL niet in…
-

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor valeriaan, meidoorn of passiebloem of voor één van de
andere bestanddelen van SENEUVAL. SENEUVAL bevat lactose.

Wees extra voorzichtig met SENEUVAL…
-

Dat u het niet langdurig gebruikt zonder medisch advies.

-

Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Inname met andere
geneesmiddelen” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
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Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt
ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Meidoornextract, één van de bestanddelen van SENEUVAL, kan het effect van digitalisglycosiden (groep
van geneesmiddelen gebruikt bij sommige hartaandoeningen) versterken. Men dient de arts op de hoogte
te brengen van de gelijktijdige inname van SENEUVAL met geneesmiddelen voor het hart, zodat deze zo
nodig de dosis van sommige hartwerkzame preparaten kan aanpassen.
Dit geneesmiddel kan het sedatief effect van slaap- of kalmerende middelen versterken.
Inname van SENEUVAL met voedsel en drank
Dit geneesmiddel kan het sedatief effect van alcohol versterken.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Vermits onvoldoende bekend is rond de veiligheid van dit produkt bij zwangerschap en lactatie, is het
gebruik ervan tijdens deze perioden af te raden zonder voorafgaandelijk advies van de geneesheer, vooral
dan tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel kan overdag een zekere slaperigheid veroorzaken. Indien dit effect optreedt is
voorzichtigheid geboden bij het besturen van een wagen of het bedienen van machines.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van SENEUVAL
SENEUVAL bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan eerst contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3.

HOE WORDT SENEUVAL, CAPSULES, HARD INGENOMEN?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij
twijfel uw arts of apotheker.
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
In geval van zenuwachtigheid: 1 à 2 capsules, 3 x per dag; max. 6 capsules per dag.
Voor een gezonde nachtrust: 2 capsules, ongeveer 30 min. voor het slapengaan.
De capsules innemen met een glas water.
Wat u moet doen als u meer van SENEUVAL heeft ingenomen dan u zou mogen
Indien u teveel van SENEUVAL heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten SENEUVAL in te nemen
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van SENEUVAL
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
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4.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals alle geneesmiddelen kan SENEUVAL bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Er zijn tot nu toe geen bijwerkingen bekend.
Als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of
apotheker.

5.

HOE BEWAART U SENEUVAL, CAPSULES, HARD?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in de
oorspronkelijke verpakking. Gebruik SENEUVAL niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op
de doos na “EXP”. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar.
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

6.

AANVULLENDE INFORMATIE.
Wat bevat SENEUVAL
-

De werkzame bestanddelen zijn: Gekwantificeerd droog waterig-alcoholisch extract van valeriaan
(Valeriana officinalis L. ) wortel (5:1) 100 mg - Gekwantificeerd droog waterig-alcoholisch extract
van meidoorn (Crataegus oxyacantha L. en/of Crataegus monogyna Jacq.) bloeiende toppen (5,5:1)
25 mg - Gekwantificeerd droog waterig-alcoholisch extract van passiebloem (Passiflora incarnata
L.) kruid (5,9:1) 25 mg.

-

De andere bestanddelen zijn: lactose - microkristallijne cellulose – licht magnesiumsubcarbonaat magnesiumstearaat - watervrij siliciumdioxide. Capsule: gelatine - titaandioxide - geel ijzeroxide natriumindigotinedisulfonaat.

Hoe ziet SENEUVAL er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Doos met 45 harde capsules in blisterverpakking.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem
Registratienummer: BE 196831
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in 03/2009.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 28/04/2009.

