
Metamucil® 
 

Lees de bijsluiter aandachtig door alvorens u of uw kind dit geneesmiddel gebruikt. 
 

METAMUCIL® SUIKERVRIJ LEMON 
METAMUCIL® SUIKERVRIJ ORANGE 

POEDER IN SACHETS 3,4 G 
 
ALGEMENE KENMERKEN VAN DIT GENEESMIDDEL 
Samenstelling: 
Het product bevat als werkzaam bestanddeel 3,4 g fijngemalen vezels van Ispaghula Husk Anhydricum 
per sachet met 5,8 g poeder. Metamucil® Suikervrij Lemon bevat als hulpstoffen; citroenzuur (E330), 
citrussmaakstof, aspartaam, maltodextrine en de kleurstof  orange-geel S (E110). 
Metamucil® Suikervrij Orange bevat als hulpstoffen; citroenzuur (E330), sinaasappelsmaakstof, 
aspartaam en de kleurstof  orange-geel S (E110). 
 
Verpakking: 
30 sachets met 5,8 g poeder. 
 
Geneesmiddelengroep: 
Volume vergrotende preparaten. 
 
Eigenschappen: 
Metamucil® Suikervrij vermengt zich met de darminhoud en heeft het vermogen om water op te nemen. 
Zo wordt een zachte, niet irriterende vulling (bulk) van de darm gezorgd, hetgeen de werking van de 
darm stimuleert. Op deze manier wordt de stoelgang bevorderd. Metamucil® Suikervrij bevat geen 
gluten en is ook geschikt voor diabetici. 
 
Registratiehouder en inschrijving in het register: 
Procter & Gamble Nederland BV in Rotterdam is de registratiehouder van dit geneesmiddel. Metamucil® 
Suikervrij Lemon is in het register ingeschreven onder RVG 13961. Metamucil® Suikervrij Orange is in 
het register ingeschreven onder RVG 13963. 
 
Voor inlichtingen en correspondentie: 
Voor inlichtingen en correspondentie over Metamucil® Suikervrij kunt u terecht bij Pharmacia BV, 
Postbus 17, 3440 AA Woerden, tel.: 0348-494949. 
 
TOEPASSING VAN DIT GENEESMIDDEL 
Langdurige of steeds terugkerende verstopping. 
 
VOORDAT HET GENEESMIDDEL GEBRUIKT WORDT 
Gevallen waarin dit geneesmiddel niet moet worden gebruikt: 
Bij plotseling optredende buikpijn, vernauwing van de darm of beknelt zittende ontlasting. 
Fenylketonurie bij kinderen en zwangere vrouwen. 
 
Wisselwerking met andere geneesmiddelen of andere voedingswaren: 
Vooralsnog is geen wisselwerking van betekenis bekend. 



 
Waarschuwingen en voorzorgen: 
Metamucil® Suikervrij moet altijd in opgeloste vorm worden ingenomen. Bij het inademen of innemen 
van het poeder kan zich bij personen, die gevoelig zijn voor de vezels een overgevoeligheidsreactie 
(zoals ontsteking van het neusslijmvlies of een astma-aanval) voordoen. Aspartaam wordt o.a. in 
fenylalanine omgezet. Patiënten met fenylketonurie: met de hoeveelheid fenylalanine per dagdosis dient 
rekening te worden gehouden. Niet langdurig gebruiken zonder uw arts te raadplegen. Indien de 
klachten langer dan een week aanhouden dient u uw arts hiermee te raadplegen. 
 
Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding: 
Metamucil® Suikervrij kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het 
voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap. Metamucil® Suikervrij kan bij borstvoeding worden 
gebruikt. 
 
Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken: 
Er zijn geen gegevens bekend. Een effect is echter niet waarschijnlijk. 
 
AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
Dosering: 
Volwassenen en kinderen boven de 12 jaar: 
Eén tot drie keer per dag een sachet. 
Kinderen 6-12 jaar: 
Twee keer per dag een sachet. 
Kinderen beneden de 6 jaar: 
Op voorschrift van uw arts. 
 
Wijze  van gebruik: 
Doe het poeder in een glas. 
Vul het glas met koud water of een andere koude vloeistof (geen melk). 
Goed roeren en onmiddellijk opdrinken. 
Neem na iedere dosis een extra glas vocht. 
 
BIJWERKINGEN 
Bovenbuikklachten kunnen zich voordoen. Zelden overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, 
ontsteking van het neusslijmvlies en bindvliesontsteking.  Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u 
een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter. 
 
AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN EN DE UITERSTE GEBRUIKSTERMIJN 
Bewaar de sachets bij kamertemperatuur (15-25C) in de originele verpakking. Niet te gebruiken na de 
op de verpakking en sachet vermelde datum. Bewaar geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen. 
 
DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN 
Juni 2002 
 


