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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
CAMILIA, drinkbare oplossing
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.
- Indien de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden, dient u zich ervan te vergewissen, door
middel van controle door een arts, dat het wel degelijk gaat om tanddoorbraak.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is CAMILIA, drinkbare oplossing en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u CAMILIA, drinkbare oplossing niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
3. Hoe gebruikt u CAMILIA, drinkbare oplossing?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u CAMILIA, drinkbare oplossing?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS CAMILIA, drinkbare oplossing EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Homeopathisch geneesmiddel dat bestanddelen bevat die traditioneel gebruikt worden bij problemen
die voorkomen bij het doorkomen van de tandjes bij baby’s.
Vermindert de klacht niet na 3 dagen, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
2. WANNEER MAG U CAMILIA, drinkbare oplossing NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u CAMILIA niet gebruiken?
- in geval van allergie voor de werkzame stoffen of voor de in rubriek 6 vermelde andere stof;
- in geval van allergie voor planten van de Composieten familie (Asteraceae).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Niet in de ogen doen.
Niet injecteren.
Kinderen
Dit geneesmiddel is bestemd voor zuigelingen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt uw baby nog andere geneesmiddelen, of heeft
uw baby dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat uw baby in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Niet van toepassing.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
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Niet van toepassing.
3. HOE GEBRUIKT U CAMILIA, drinkbare oplossing?
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:
3 tot 6 unidosissen per 24 uur gedurende 3 tot 8 dagen.
Indien de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden, dient u zich ervan te vergewissen, door middel
van controle door een arts, dat het wel degelijk gaat om tanddoorbraak.
Als u de indruk hebt dat het effect van CAMILIA te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw arts of
apotheker.
Oraal gebruik.
- Was uw handen voordat u een unidosis gebruikt.
- Bewaar de unidosis niet nadat u deze hebt geopend. De unidosis moet worden weggegooid na
elk gebruik.
1. Maak het aluminium zakje open.

2. Maak een unidosis los van de strip.

3. Open de unidosis door het uiteinde los te draaien.

4. Laat het kind gaan zitten. Giet de inhoud van de unidosis, door er zachtjes op te knijpen, in de
mond van het kind.
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5. Doe het zakje met de andere unidosissen goed dicht door de geopende zijde dicht te plooien.
Gebruik altijd een nieuwe unidosis elke keer dat u CAMILIA toedient, zodat u telkens een steriele
oplossing toedient.
Heeft u te veel van CAMILIA gebruikt?
Gezien de samenstelling zal het effect van dit geneesmiddel niet sterker zijn wanneer u een dubbele
dosis heeft gebruikt. Wanneer u te veel CAMILIA heeft gebruikt, is er geen risico op het optreden van
bijwerkingen.
Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (tel.
070/245.245).
Bent u vergeten CAMILIA te gebruiken? Geef uw kind geen dubbele dosis om de dosis die u bent
vergeten in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit CAMILIA
Geen enkel effect is te verwachten bij het stopzetten van de behandeling.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit middel? 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.
In individuele gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden.
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 het nationale meldsysteem:
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
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U CAMILIA, drinkbare oplossing?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor opening van het zakje: voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Na opening van het zakje: de niet-gebruikte unidosissen in het zakje bewaren.
Na opening van de unidosis:
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-

het produkt moet onmiddellijk gebruikt worden.
de unidosis weggooien na gebruik.
niet bewaren om nadien opnieuw te gebruiken.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die is te vinden op de doos na
EXP. (De twee eerste cijfers geven de maand aan, de vier volgende het 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 CAMILIA
- De werkzame stoffen in dit middel zijn:
Chamomilla vulgaris
9 CH
Phytolacca decandra
5 CH
Rheum
5 CH
voor één unidosis van 1 ml.
- De andere stof in dit middel is water.

333,3 mg
333,3 mg
333,3 mg

Hoe ziet CAMILIA eruit en hoeveel zit er in een verpakking
CAMILIA is een drinkbare oplossing, in de vorm van een strip met 5 unidosissen van 1 ml verpakt in
een zakje (aluminium), in een doos van 10, 20 of 30 unidosissen.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
F-69510 Messimy
Frankrijk

Fabrikant:
BOIRON
ZAC des Frênes
1 rue Edouard Buffard
F-77144 Montévrain
Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
HO-BE440605
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 21/08/2018

