
Bijsluiter: informatie voor de patiënt

SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank

calciumgluconolactaat en calciumcarbonaat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat 
belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. 

Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. 
- Krijgt u 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 SANDOZ CALCIUM en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is SANDOZ CALCIUM en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

SANDOZ CALCIUM is een mineraalsupplement.

Aangewezen bij:
- Het voorkomen of de behandeling van osteoporose (botontkalking). In het algemeen wordt 

hiervoor calcium met andere geneesmiddelen gebruikt. 
- De groeiperiode, de zwangerschap en de borstvoeding om een gebrek aan calcium te 

vermijden.
- Als bijkomende behandeling van botdemineralisatie die optreedt bij immobilisatie 

(bijvoorbeeld na een fractuur). De behandeling begint slechts bij het hernemen van de 
mobiliteit. 

- De behandeling van verlengde en pijnlijke spiercontracties veroorzaakt door een te laag 
calciumgehalte in het bloed. 

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 een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden 
in rubriek 6.
- Ernstige vermindering van de nierfunctie
- Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het product
- Wanneer de calciumhoeveelheid in het bloed of de urine abnormaal hoog is
      (bijvoorbeeld bij inname van grote hoeveelheden vitamine D of bij bepaalde botziekten)
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Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt.

- Het poeder niet gebruiken in geval van fenylketonurie aangezien het aspartaam bevat. 
- Gedurende een behandeling met calcium mag men geen hoge doses vitamine D nemen 

tenzij de arts het voorschrijft. In dat geval zal de arts uw bloed en uw urine regelmatig 
controleren.

- Uw urine moet regelmatig gecontroleerd worden als u een verminderde nierfunctie hebt of 
als u al nierstenen of iets te veel calcium in uw urine gehad heeft. Volgens het resultaat van 
deze controles kan de arts de behandeling eventueel aanpassen of stopzetten.

- Indien u neiging heeft om nierstenen te vormen, is het aanbevolen veel te drinken.
- Door de aanwezigheid van citroenzuur bestaat er een risico op verhoogde 

aluminiumresorptie bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie wanneer gelijktijdig 
aluminiumzouten toegediend worden.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast SANDOZ CALCIUM nog andere geneesmiddelen in, 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.

Raadpleeg uw apotheker om te weten welke geneesmiddelen de hieronder vermelde producten 
bevatten.
- Men moet calcium innemen 3 uur vóór of na de inname van geneesmiddelen die 

tetracyclines, fluoride, fluoroquinolonen, bifosfonaten, ijzerzouten, estramustine of 
fenytoïne bevatten.

- Indien u voor een hartkwaal behandeld wordt met een calciumantagonist of een 
digitalispreparaat, moet u het advies van uw arts vragen alvorens calcium in te nemen. 

- Het nemen van bepaalde diuretica (geneesmiddelen die de productie van urine verhogen) 
samen met calcium vermindert de uitscheiding van calcium en bevordert hypercalciëmie 
(teveel calcium in het bloed).

Waarop moet u letten met eten en drinken?
De absorptie van calcium kan verminderd worden bij inname van voedsel rijk aan oxaalzuur 
(spinazie, rabarber, …) of aan fytinezuur (zemelen, tarwevlokken).

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
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 geneesmiddel mag gebruikt worden aan de voorgeschreven dosis.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Niet van toepassing.

SANDOZ CALCIUM bevat aspartaam
Dit middel bevat 20 mg aspartaam in elk zakje. Aspartaam is een bron van fenylalanine. Het kan
schadelijk zijn als u fenylketonurie (PKU) heeft, een zeldzame erfelijke aandoening waarbij 
fenylalanine zich ophoopt doordat het lichaam dit niet goed kan omzetten.

3. Hoe neemt u dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
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Oraal gebruik.

Dosering
Volwassenen:
1 zakje 2 maal daags

Kinderen:
1 tot 2 zakjes per dag

Opmerking
Het poeder van de zakjes bevat geen natrium, kalium of suiker. Oudere mensen, patiënten met 
een verminderde nierfunctie en diabetici mogen het dus innemen.

Gebruiksaanwijzing
Bij voorkeur tijdens de maaltijden innemen.
Het poeder in een glas doen, water toevoegen en opdrinken zodra het poeder is opgelost.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Geen enkel geval van acute overdosering werd gemeld. Men zou gastro-intestinale stoornissen 
kunnen verwachten maar geen belangrijke hypercalciëmie, tenzij bij de patiënten die vitamine D
in overdosis nemen.

Wanneer u te veel van SANDOZ CALCIUM heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact 
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
 
Heeft u nog andere 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.

Zelden : lichte maag- en/of darmstoornissen, huidreacties.

Bij voorbestemde patiënten kan een verlengde behandeling met hoge dosissen de vorming van 
nierstenen bevorderen.

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 
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II 
Victor Hortaplein, 40/ 40 
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. 
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Door  bijwerkingen  te  melden,  kunt  u  ons  helpen  meer  informatie  te  verkrijgen  over  de
veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. 

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 stoffen in dit middel zijn calciumgluconolactaat watervrij en 

calciumcarbonaat 
Elk zakje bevat 3326 mg calciumgluconolactaat en 150 mg calciumcarbonaat  (equivalent aan  
500 mg calcium). 
- De andere stoffen in dit middel zijn watervrij citroenzuur en aspartaam.

Hoe ziet SANDOZ CALCIUM eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Verpakking van 30 zakjes poeder, op te lossen in een glas water.

Afleveringswijze 
Vrije aflevering

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE148513

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sandoz nv/sa
Telecom Gardens
Medialaan 40
1800 Vilvoorde
België

Fabrikanten
FAMAR FRANCE
1, Avenue du Champ de Mars
F-45072 Orléans Cedex 02
Frankrijk

FAMAR Orléans
5, Avenue de Concyr
F-45071 Orléans Cedex 02
Frankrijk
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Salutas Pharma GmbH
Otto-von- Guericke Allee, 1
39179 Barleben
Duitsland

Salutas Pharma GmbH
Dieselstrasse 5
D-70839 Gerlingen
Duitsland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2018
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