Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Carbobel mono 150 mg/ g granulaat
Actieve koolstof
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker
of verpleegkundige u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar
gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts
- Krijgt u veel 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, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Carbobel mono granulaat en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u Carbobel mono granulaat niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Carbobel mono granulaat in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Carbobel mono granulaat?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1. Wat is Carbobel mono granulaat en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
Dit geneesmiddel, op basis van planten, wordt ingenomen bij de symptomatische behandeling van
moeilijke spijsvertering gepaard gaande met lucht in het maag-darmkanaal en lichte diarree, nadat elke
ernstige ziekte werd uitgesloten.
Wordt uw klacht na 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet innemen?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
- Na gebruik van ipeca of in geval van intoxicaties met cyaniden, sterke zuren, sterke basen,
ijzersulfaat, lithium, malathion en DDT, organische oplossingen zoals methanol, ethyleenglycol.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Indien u suikerziekte hebt. Zie rubriek “Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van
Carbobel”.
- Het inademen van geactiveerde kool moet vermeden worden.
- Tijdens de behandeling, van diarree, moet u voldoende drinken. Elke diarree veroorzaakt
vochtverlies en verlies aan minerale zouten. Dit verlies moet gecompenseerd worden.
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt.
Kinderen
- Niet toedienen aan kinderen jonger dan 3 jaar.
- Niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar indien dit niet door uw arts werd voorgeschreven.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
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Neemt u naast Carbobel mono granulaat nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Niet samen met andere geneesmiddelen gebruiken. Door zijn niet selectieve adsorberende werking kan
geactiveerde kool de opname van verschillende geneesmiddelen verminderen. Bijzondere voorzorgen
worden bijgevolg aanbevolen bij het gebruik van een oraal voorbehoedmiddel, een antistollingmiddel, antibiotica.
Bij gelijktijdig gebruik van geactiveerde kool en orale contraceptiva (‘de pil’) is een aanvullende
methode van geboortebeperking noodzakelijk.
Het is aangewezen om tussen de inname van Carbobel mono granulaat en de inname van een ander
geneesmiddel een periode van 2 tot 4 uur in acht te nemen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Zeer hoge doses, gedurende langere tijd ingenomen, kunnen door opname van spijsverteringsenzymen
en vitaminen, spijsverteringsmoeilijkheden en vitaminegebrek veroorzaken.
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.
Het gebruik van Carbobel mono granulaat kan tijdens zwangerschap en borstvoeding overwogen
worden, indien nodig.
Carbobel mono granulaat bevat suiker. 1 niet-afgestreken koffielepel (= 4 g) granulaat bevat 3,4 g
suiker. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus.
3. Hoe neemt u dit middel in?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker
of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw
arts, apotheker of verpleegkundige.
Carbobel is een middel tegen diarree en is enkel bestemd om, als zodanig, langs de mond in te nemen.
De aanbevolen dosering is voor volwassenen bij diarree en lucht in het maagdarmkanaal
1 tot 2 niet-afgestreken koffielepels granulaat per keer (dit komt overeen met 600 tot 1.200 mg
geactiveerde kool), driemaal per dag. Dit betekent een maximale dagelijkse dosering van 6 nietafgestreken koffielepels (= 24 g granulaat).
1 niet-afgestreken koffielepel granulaat = 4 g.
Het granulaat met voldoende vloeistof, b.v. een glas water, inslikken.
Het granulaat wordt bij voorkeur na het eten ingenomen.
Gebruik bij kinderen vanaf 3 jaar
½ tot 1 ½ niet-afgestreken koffielepels granulaat, dit is 2 g tot 6 g granulaat per keer (dit komt
overeen met 300 tot 900 mg geactiveerde kool), driemaal per dag. Dit betekent een maximale
dagelijkse dosering van 18 g granulaat.
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar en zonder medisch advies niet gebruiken bij kinderen
van 3 tot 6 jaar.
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Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u teveel van Carbobel mono granulaat heeft ingenomen neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Dunne darm obstructie kan ontstaan na toediening van hoge doses geactiveerde kool. Contacteer in
voorkomend geval uw apotheker of behandelende arts.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Niet van toepassing.
Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Als u Carbobel mono granulaat volgens de regels inneemt, treden geen ongewenste effecten op, zelfs
niet na langdurig gebruik.
Na gebruik van Carbobel mono granulaat kan de stoelgang zwart gekleurd zijn
Het melden van bijwerkingen:
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het nationaal meldsysteem . Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen
meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten – Afdeling vigilantie.
Galileelaan 5/03, 1210 BRUSSEL
Website: www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail: adr@fagg.be
5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Houd de verpakking zorgvuldig
gesloten want u moet het granulaat tegen vocht beschermen.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos 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 dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is geactiveerde kool
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- De andere stof in dit middel is suiker.
Hoe ziet Carbobel mono granulaat eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
PET fles met draaidop, 70 g granulaat
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Omega Pharma Belgium N.V. – Venecoweg 26 – 9810 Nazareth
Fabrikant en batch releaser
Norit Nederland B.V. Mr. Ovingkanaal O.Z. 3 - 7891 EV Klazienaveen - Nederland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE466133
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2021.
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