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U heeft Witte Kruis gekocht. Dit is een middel dat koortsverlagend en pijnstillend werkt.
In deze bijsluitertekst vindt u informatie over het gebruik van Witte Kruis, poeder in
sachets. Leest u de bijsluiter goed, ook als u het middel al langer gebruikt; de informatie
kan zijn aangepast aan nieuwe  inzichten. Op die manier blijft u op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen.

Wat is de samenstelling van Witte Kruis?
Witte Kruis, poeder in sachets bevat per sachet 500 mg paracetamol en 50 mg 
coffeïne.
Hulpstoffen: polyvidon, lactose, natriumstearylfumaraat, siliciumdioxide.

Hoe is Witte Kruis verpakt?
Witte Kruis, poeder in sachets is verpakt in een doos met 20 sachets.

Wat doet Witte Kruis?
Witte Kruis, poeder in sachets werkt koortsverlagend en pijnstillend.

Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen?
VIATRIS Manufacturing B.V.
Postbus 171 
1110 BC Diemen

Witte Kruis, poeder in sachets is in het register ingeschreven onder RVG 13948

Wanneer wordt Witte Kruis gebruikt?
Bij hoofdpijn, kiespijn, koorts en pijn bij griep, zenuwpijn, spit, spierpijn en 
menstruatiepijn.

Wanneer mag u Witte Kruis niet gebruiken?
Bij overgevoeligheid voor paracetamol/coffeïne of voor overige bestanddelen van het
middel.

Waar moet u verder op letten voordat u Witte Kruis gebruikt?
Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Indien uw klachten langer dan 
14 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen. Bij chronisch alcoholmisbruik
dienen niet meer dan 4 sachets per dag te worden ingenomen.

Mag u Witte Kruis gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft?
Gebruik tijdens zwangerschap of het geven van borstvoeding uitsluitend na overleg
met uw arts. 

z.o.z.
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Beïnvloedt Witte Kruis het reactie- en concentratievermogen?
Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid of de
bekwaamheid om machines te gebruiken.

Kan Witte Kruis met andere (genees)middelen worden gebruikt?
Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of
mogen om bepaalde redenen niet gelijktijdig worden gebruikt. Breng uw arts of 
apotheker daarom altijd op de hoogte van de andere geneesmiddelen die u gebruikt. 
Bij chronisch alcoholgebruik of gebruik van stoffen die leverenzymen beïnvloeden
zoals bepaalde slaapmiddelen (barbituraten) kan een overdosering met paracetamol
ernstiger verlopen.
Bij gelijktijdig langdurig gebruik van paracetamol en zidovudine (bepaald middel
tegen infecties) neemt de kans op een tekort aan witte bloedlichaampjes toe. In het
geval van twijfel, raadpleeg uw arts.

Hoe moet u Witte Kruis innemen en welke dosering moet u nemen?
Strooi het poeder in een glas water, goed roeren en opdrinken.
Neem 1 sachet per keer, maximaal 6 sachets  per etmaal. Het doseringsinterval moet
minimaal 4 uur bedragen.

Wat moet u doen als u een dosering vergeten bent?
Neem nooit een dubbele dosis van Witte Kruis om zo de vergeten dosis in te halen

Wat moet u doen bij een overdosering ?
In het geval van of bij het vermoeden van overdosering, moet onmiddellijk een arts
gewaarschuwd worden. Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale 
dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen. Verschijnselen van overdosering zijn
gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. 

Welke bijwerkingen kunnen optreden?
Behalve de gewenste effecten kan een geneesmiddel ook enige ongewenste reacties
(bijwerkingen) veroorzaken. In de aangegeven dosering treden weinig bijwerkingen
op. Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, galbulten en koorts komen in een
enkel geval voor. Zelden kunnen afwijkingen in het bloed (bloedarmoede, 
bloeduitstortingen) voorkomen. Zeer zelden kan na langdurig gebruik een zeer 
ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met 
plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond voorkomen 
(agranulocytose). Enkele gevallen van ontstekingen van de nieren gepaard gaande
met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis) en nierfalen
(tubulaire necrose) na langdurig gebruik van hoge dosis paracetamol zijn beschreven.
Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter  vermeld is, of een 
bijwerking die u als ernstig ervaart, wordt u verzocht  uw arts of apotheker hiervan op
de hoogte te brengen.

Hoe lang is Witte Kruis houdbaar en hoe moet u het bewaren?
Niet bewaren boven 25°C. Bewaren  in de originele verpakking. Gebruik dit middel
niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp”
(maand/jaar).
Geneesmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

Laatste herziening van deze bijsluiter:
Juli 2004 07/04
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