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1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET  
 
 
Leidapharm Reistabletten Cinnarizine 25 mg, tabletten 
 
Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft gebruikt. Zo blijft u steeds op de 
hoogte van de eigenschappen en de juiste wijze van gebruik. Soms is er namelijk een reden om de 
informatie in deze bijsluiter te wijzigen. Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft, kunt u 
zich wenden tot uw arts of apotheker. 
 
Uiterlijk 
Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt: 
De tabletten zijn wit, rond en hebben een breukstreep. Ze zijn voorzien van de inscriptie "cinnarizine". 
De tabletten kunnen in twee gelijke delen verdeeld worden. 
 
Samenstelling 
De werkzame stof is cinnarizine. Iedere tablet bevat 25 mg cinnarizine. 
Als hulpstoffen zijn gebruikt: lactose, maïszetmeel, gelatine en magnesiumstearaat. 
 
Verpakkingsvorm 
De tabletten zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 4, 20 en 30 of in flaconverpakking. 
 
Niet alle  genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Hoe werkt Leidapharm Reistabletten Cinnarizine 25 mg 
Cinnarizine behoort tot de groep van de zogenaamde antihistaminica. Het onderdrukt duizeligheid, 
braakneigingen en de verschijnselen van overgevoeligheidsreacties. 
De werking begint na ongeveer 30 minuten en houdt 4 tot 6 uur aan. 
 
Inschrijving 
De registratiehouder van dit geneesmiddel is Leidapharm B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN, Leiden, 
Nederland. 
 
Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder: 
RVG 21927=52198 Leidapharm Reistabletten Cinnarizine 25 mg, tabletten 
 
Voor wie is Leidapharm Reistabletten Cinnarizine 25 mg bestemd 
Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met: 
- bepaalde vormen van duizeligheid 
- reisziekte 
- allergische aandoeningen 
 
Wanneer mag u Leidapharm Reistabletten Cinnarizine 25 mg niet gebruiken 
Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken wanneer u last heeft van de ziekte van Parkinson. 
Ook mag u dit middel niet gebruiken wanneer u in het verleden last heeft gehad van parkinsonachtige 
verschijnselen zoals afwijkingen in de spierbewegingen. 
 
Leidapharm Reistabletten Cinnarizine 25 mg bij zwangerschap en borstvoeding 
Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van cinnarizine bij 
zwangerschap te beoordelen. Cinnarizine gaat over in de moedermelk. Tijdens de zwangerschap en 
de periode van borstvoeding moet u dit middel uitsluitend op advies van uw arts gebruiken.  
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Beïnvloedt Leidapharm Reistabletten Cinnarizine 25 mg de rijvaardigheid en het 
reactievermogen? 
Dit geneesmiddel kan als bijwerkingen sufheid, slaperigheid, duizeligheid en een verminderd 
coördinatievermogen veroorzaken. Hiermee moet u rekening houden bij deelname aan het verkeer en 
bij het bedienen van (gevaarlijke) machines. Alcohol en andere middelen die een dempende werking 
op het centraal zenuwstelsel hebben kunnen dit effect versterken. 
 
Gelijktijdig gebruik met andere medicijnen 
Licht altijd uw arts in wanneer u naast dit geneesmiddel nog andere medicijnen gebruikt.  
Sommige medicijnen kunnen namelijk elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om 
andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden. 
 
Middelen waarvan bekend is dat zij de werking van cinnarizine kunnen beïnvloeden of waarvan 
cinnarizine de werking kan beïnvloeden, zijn  
- middelen die een dempende werking op het centrale zenuwstelsel hebben (zoals bijvoorbeeld 

slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen en alcohol).   
- bepaalde middelen tegen ernstige neerslachtigheid (MAO-remmers en tricyclische anti-

depressiva)  
Bovendien kan door cinnarizine een mogelijke gehoorstoornis ten gevolge van het gebruik bepaalde 
geneesmiddelen (zoals cisplatine, salicylaten, vancomycine en paromomycine) verborgen blijven.  
 
Waarschuwingen en voorzorgen 
Als de klachten langer dan 14 dagen aanhouden of terugkeren, moet u uw arts raadplegen. 
 
Cinnarizine moet bij ouderen voorzichtig worden toegepast aangezien er met name bij deze patiënten 
kans is op het optreden van bewegingsstoornissen. 
Ook is voorzichtigheid geboden bij vernauwing of afsluiting van de maagpoort, moeilijkheden met 
plassen, epilepsie, verhoogde bloeddruk en hart- en vaataandoeningen. 
Cinnarizine kan een plotselinge aanval van verhoogde oogboldruk (glaucoom) veroorzaken. 
Pas op bij het gebruik van middelen die het reactievermogen ook kunnen beïnvloeden (zoals alcohol). 
De bijwerkingen kunnen dan versterkt worden. 
 
Aanwijzingen voor het gebruik 
De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water (half glas) tijdens de maaltijd 
ingenomen worden. 
 
Dosering  
In het algemeen geven de onderstaande doseringen voldoende resultaat: 
  
Bij duizeligheid en allergische aandoeningen: 
Volwassenen: 1-2 tabletten twee tot driemaal per dag. 
 
Bij reisziekte: 
Volwassenen: 1-2 tabletten (25-50 mg) innemen 0,5 - 2 uur voor de reis, gevolgd door 1 tablet (25 
mg) elke 6-8 uur tijdens de reis. 
Kinderen 12-18 jaar: 1 tablet (25 mg) innemen 0,5 - 2 uur voor de reis, gevolgd door 1 tablet (25 mg) 
elke 6-8 uur tijdens de reis. 
Kinderen 5-12 jaar: 0,5 tablet (12,5 mg) innemen 0,5 – 2 uur voor de reis, gevolgd door 0,5 tablet 
(12,5 mg) elke 6-8 uur tijdens de reis. 
 
Verschijnselen en behandeling van overdosering 
Als er teveel is ingenomen kunnen de volgende symptomen optreden: 
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Kinderen: bevingen, hoge koorts, onzekerheid bij het lopen, coördinatiestoornissen, 
krampbewegingen van vingers en tenen, krampbewegingen van de spieren en waanbeelden. In 
ernstige gevallen kan coma optreden. 
Volwassenen: o.a. geremdheid van denken en handelen, neerslachtigheid, concentratieverlies, 
afmatting, ochtendvermoeidheid en -hoofdpijn, gewichtsverlies, verstopping en waanbeelden. In 
ernstige gevallen kan de dood intreden ten gevolge van ademstilstand of shock, die het gevolg is van 
stoornissen in de hartfunctie. 
Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. 
 
Wat te doen als u vergeten bent een dosis in te nemen 
Als u vergeten bent een dosis in te nemen, moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen.  
Wanneer de tijd tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, hoeft u niets te 
doen. U kunt dan beter 1 dosering overslaan. 
 
Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van Leidapharm Reistabletten Cinnarizine 25 mg 
Het gebruik van cinnarizine kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen: 
Sufheid, slaperigheid, duizeligheid, coördinatiestoornissen, misselijkheid, braken, diarree of 
verstopping, afgenomen of toegenomen eetlust, pijn in de bovenbuik, droge mond, wazig zien, 
moeilijkheden met plassen.  
Bij ouderen en bij het gebruik van een hoge dosering (meer dan 6 tabletten per dag) kunnen bij 
langdurig gebruik bewegingsstoornissen optreden of verergeren. 
 
Wanneer bij u een bijwerking optreedt, die niet vermeld wordt in de bijsluiter of wanneer u een 
bijwerking als ernstig ervaart, moet u uw arts of apotheker waarschuwen. 
 
Hoe moet Leidapharm Reistabletten Cinnarizine 25 mg bewaard worden 
Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen. 
Bewaar de tabletten in de originele verpakking op een droge plaats (badkamer en keuken zijn dus 
ongeschikt) bij kamertemperatuur (15-25°C). 
 
Hoe lang kan Leidapharm Reistabletten Cinnarizine 25 mg bewaard worden 
Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de tabletten gebruikt kunnen worden (maand en 
jaar). 
Op de doordrukstrips staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na).  
U kunt eventueel niet gebruikte tabletten bij uw apotheek inleveren ter vernietiging. 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2012. 


