
› Aanwijzingen voor het gebruik
Leeftijd Dosis (milliliters) Aantal doses per dag
Baby’s jonger Na doktersadvies Na doktersadvies 
dan 3 mnd
0 - 3 jaar 2,5 ml - 5 ml 4-6x
3 - 4 jaar 5 - 7,5 ml 4-6x
4 - 6 jaar 7,5 ml 4-6x
6 - 9 jaar 10 ml 4-6x
9 - 12 jaar 15 ml 4-6x
12 - 15 jaar 20 ml 4-6x

De lagere dosisfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van
de desbetreffende leeftijdscategorie.
› Dosering voor volwassenen
Daro Paracetamol Vloeibaar kan desgewenst door volwassenen worden
gebruikt. De dosering voor volwassenen bedraagt per keer 20 tot 40 ml,
maximaal 6 keer per dag.
› Wijze van gebruik
• De fles wordt geopend door de kinderveilige dop in te drukken en

tegelijkertijd open te draaien. Bij het sluiten van de fles dient de dop
(zonder in te drukken) voldoende te worden aangedraaid om kinder-
veilig gesloten te zijn.

• Bij eerste maal openen verbreekt de dopring. Gebruik het product niet
indien de dopring reeds verbroken was.

• De hierboven aangegeven doseringen dienen niet te worden overschreden.
• Bij de verpakking is een maatbeker met deelstrepen per 2,5 ml gevoegd.

Een volle maatbeker komt overeen met 30 ml.
• Gebruik voor een juiste dosering de ingesloten maatbeker.

De maatbeker dient na gebruik schoongespoeld te worden.
› Hoe vaak in te nemen?
• Wacht altijd tenminste 4 uur voor de volgende dosis.
• Afhankelijk van het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn)

is herhaalde toediening toegestaan.
› Duur van de behandeling
Niet langer dan twee weken (zie rubriek ‘Speciale waarschuwingen’).
Bij kinderen tot 4 jaar wordt toediening gedurende meer dan 2 dagen
ontraden.
› Wat te doen als meer is ingenomen dan is voorgeschreven?
Raadpleeg uw arts.
Het in éénmaal innemen van enkele malen de dagdosis kan de lever zeer
ernstig beschadigen; bewusteloosheid treedt daarbij niet op. Toch dient
onmiddellijk medische hulp te worden ingeroepen.
› Wat te doen als een dosis vergeten is?
Het vergeten van een dosis heeft geen nadelige gevolgen. Indien nodig
kan men doorgaan met de aangegeven dosering. Neem geen dubbele
dosis.
› Wat gebeurt er als er plotseling gestopt wordt met
het innemen van het geneesmiddel?
Het gebruik van Daro Paracetamol Vloeibaar kan zonder gevolgen 
plotseling gestopt worden.
› Bijwerkingen
Als de aangegeven dosering niet wordt overschreden treden weinig 
bijwerkingen op. Paracetamol kan overgevoeligheidsreacties, zoals
huiduitslag en galbulten veroorzaken. De suikervervanger in Daro
Paracetamol Vloeibaar kan diarree veroorzaken.
Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bij-werking optreedt
die niet wordt vermeld in de bijsluiter.
› Aanwijzingen voor het bewaren 
en uiterste gebruikstermijn
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C), buiten het bereik van kinderen.
De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking en het etiket vermeld
voorafgegaan door ‘Niet te gebruiken na:’.
December 2001

Patiëntenbijsluiter DARO Paracetamol Vloeibaar
Lees deze bijsluiter steeds voor het gebruik van dit geneesmiddel. Ook indien u reeds eerder DARO Paracetamol Vloeibaar hebt gebruikt. De informatie

in deze bijsluiter kan door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten zijn gewijzigd indien u een volgende verpakking krijgt.

› Samenstelling
Daro Paracetamol Vloeibaar bevat 24 mg paracetamol per ml en in de maat-
beker 120 mg per 5 ml. Dit suikervrije, tandveilige product is gezoet met 1,5
gram maltitol siroop per 5 ml. Gebleken is dat maltitol, als suikervervanger,
tandveiliger is dan sorbitol. Maltitol siroop wordt in de darm omgezet in o.a.
glucose en sorbitol. Daarnaast bevat het product polyethyleenglycol 400,
glycerol, natriummethylhydroxybenzoaat, natriumpropylhydroxybenzoaat,
natriumcyclamaat, natriumcitraat, frambozenaroma en water. Daro
Paracetamol Vloeibaar bevat geen kleurstoffen.
› Farmaceutische vorm en inhoud
Daro Paracetamol Vloeibaar is een suikervrije stroop, verkrijgbaar in een
fles à 100 ml met kinderveilige sluiting, verpakt in een kartonnen doosje
en voorzien van een bijsluiter en een maatbeker.
› Geneesmiddelengroep
Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend
› Registratiehouder
Remark Pharma
Meppel 
NL: 0900-111 22 23 (s 0.25 p.m.)
In het register ingeschreven onder RVG 06566
› Toepassing van het geneesmiddel
Bij hoofdpijn, kiespijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en
pijn na inenting.
› Voordat het geneesmiddel wordt gebruikt
Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt
Daro Paracetamol Vloeibaar mag niet gebruikt worden bij overgevoe-
ligheid voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen.
› Nodige voorzorgen bij gebruik
Bij zwangerschap
Gebruik in de zwangerschap dient uitsluitend op advies van de arts plaats
te vinden.
Vrouwen die borstvoeding geven
Gebruik tijdens de borstvoeding dient uitsluitend op advies van de arts
plaats te vinden 
Ouderen
Niet van toepassing
Diabetespatiënten
10 ml Daro Paracetamol Vloeibaar suikervrij bevat 69 kilo Joules (16 kCal.),
overeenkomend met 4 gram koolhydraten.
› Rijvaardigheid of vermogen machines te bedienen
Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de 
rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen.
› Waarschuwingen verband houdend met de in het product aanwezige
hulpstoffen
Zie ‘Nodige voorzorgen bij gebruik; diabetespatiënten’.
› Wisselwerking met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkin-
gen die de werking van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden
Daro Paracetamol Vloeibaar kan soms met bepaalde geneesmiddelen 
wisselwerkingen vertonen (dit betekent dat ze elkaars (bij)werking(en) 
kunnen beïnvloeden).
Als u of uw kind nog andere geneesmiddelen gebruikt is het raadzaam
vooraf bij uw apotheek of arts te vragen of de geneesmiddelen tegelijker-
tijd gebruikt kunnen worden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijkti-
jdig gebruik van Daro Paracetamol Vloeibaar en chlooramfenicol (antibi-
oticum), zidovudine (middel tegen bepaalde virussen), slaap en kalmer-
ingsmiddelen en alcohol.
› Speciale waarschuwingen
Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Voorzichtigheid is gebo-
den bij lever- en nierfunctiestoornissen. Voorzichtigheid is geboden bij
chronisch alcoholisme, de dagdosering dient dan de 2 gram niet te over-
schrijden.
Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden, of regelmatig
terugkeren, dient u uw arts te raadplegen.
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