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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 

Effortil 7,5 mg/1 ml 
druppels voor oraal gebruik, oplossing 

(etilefrine hydrochloride) 
 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u EFFORTIL 
zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken. 
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren. 
-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet 

in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
In deze bijsluiter:  
1. Wat is EFFORTIL 7,5 MG/1 ML DRUPPELS VOOR ORAAL GEBRUIK, OPLOSSING en 

waarvoor wordt het gebruikt 
2. Wat u moet weten voordat u EFFORTIL 7,5 MG/1 ML DRUPPELS VOOR ORAAL 

GEBRUIK, OPLOSSING inneemt 
3. Hoe wordt EFFORTIL 7,5 MG/1 ML DRUPPELS VOOR ORAAL GEBRUIK, OPLOSSING 

ingenomen 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u EFFORTIL 7,5 MG/1 ML DRUPPELS VOOR ORAAL GEBRUIK, 

OPLOSSING 
6. Aanvullende informatie 
 
 
1. WAT IS EFFORTIL 7,5 MG/1 ML DRUPPELS VOOR ORAAL GEBRUIK, 

OPLOSSING EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
 
Farmacotherapeutische groep of werkingsmechanisme 
 
Geneesmiddel tegen chronische hypotensie. 
 
Therapeutische indicaties 
 
EFFORTIL wordt gebruikt om een te lage bloeddruk te behandelen. 
 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U EFFORTIL 7,5 MG/1 ML DRUPPELS VOOR 

ORAAL GEBRUIK, OPLOSSING INNEEMT 
 
Neem EFFORTIL niet in 
 
– Als u lijdt aan hypertensie of hypotensie met hypertensiereacties in rechtstaande houding, sommige 

hart-, schildklier-, oog- of prostaataandoeningen. 
– Als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de bestanddelen van EFFORTIL. 
 
Wees extra voorzichtig met EFFORTIL 
 
De oplossing bevat een bewaarmiddel dat bij sommige patiënten allergische reacties kan uitlokken. 
Gebruik van dit geneesmiddel bij patiënten met hartritmestoornissen moet onder medisch toezicht 
gebeuren. 
 
Als u reeds andere geneesmiddelen neemt, lees dan ook de rubriek "Inname met andere 
geneesmiddelen". 
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Raadpleeg uw arts als één van de hoger vermelde waarschuwingen voor u van toepassing is of als dat 
in het verleden zo was. 
 
Inname met andere geneesmiddelen  
 
Sommige geneesmiddelen kunnen de werking versterken (b.v. antidepressiva). 
Andere geneesmiddelen kunnen het effect verminderen (b.v. bèta-blokkers). 
 
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 
 
Inname van EFFORTIL met voedsel en drank 
 
Niet van toepassing. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
 
Niet gebruiken tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap, noch tijdens de periode van 
borstvoeding. 
 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
 
Zonder invloed. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van EFFORTIL 
 
Bij sommige personen kan metabisulfiet (een bewaarmiddel) allergische reacties uitlokken. 
 
 
3. HOE WORDT EFFORTIL 7,5 MG/1 ML DRUPPELS VOOR ORAAL GEBRUIK, 

OPLOSSING INGENOMEN 
 
Bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar, behalve wanneer de dokter een andere dosering 
adviseert: 10 à 20 druppels, 3 maal per dag, onverdund of opgelost in een beetje water innemen. 
 
Volg bij het innemen van EFFORTIL nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts 
of apotheker. 
 
Wat u moet doen als u meer van EFFORTIL heeft ingenomen dan u zou mogen  
 
Symptomen: versneld en/of onregelmatig hartritme, te hoge bloeddruk, angorpijn. 
Behandeling: kalmeermiddel, tranquillizer, alfa-/bèta-blokkers. 
 
Als u teveel van EFFORTIL heeft ingenomen, neem dan zo vlug mogelijk contact op met uw arts, uw 
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten EFFORTIL in te nemen 
 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
 
Als u stopt met het innemen van EFFORTIL 
 
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker. 



4 

 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan EFFORTIL bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 
bijwerkingen krijgt. 
 
Soms kunnen de volgende klachten voorkomen: 
− Hart- en vaatstelsel: hartkloppingen, versneld en/of onregelmatig hartritme, thoracale pijn, angina 

pectoris en hypertensie. 
− Spijsverteringsstelsel: misselijkheid. 
− Zenuwstelsel: hoofdpijn, angst, aanval van zweten, slapeloosheid en/of beven.  In deze gevallen 

volstaat het meestal de dosis te verlagen. 
 
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
5. HOE BEWAART U EFFORTIL 7,5 MG/1 ML DRUPPELS VOOR ORAAL GEBRUIK, 

OPLOSSING 
 
Bewaren tussen 15-25°C. 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
Gebruik EFFORTIL niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na: EXP 
maand/jaar. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. 
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen 
zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 
 
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Wat bevat EFFORTIL 
 
- Het werkzame bestanddeel is: Etilefrine hydrochloride 7,5 mg/1 ml 
- De andere bestanddelen zijn: Methylparahydroxybenzoaat- Propylparahydroxybenzoaat - Natrium 

metabisulfiet - Gezuiverd water 
 
Hoe ziet EFFORTIL er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
 
Druppels voor oraal gebruik, oplossing à 0,75 mg/1 ml. 
Fles in bruin glas van 50 ml. 
Is ook beschikbaar in tabletten à 5 mg. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
Registratiehouder
 

: 

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V 
Arianelaan 16 
B-1200 Brussel 
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Fabrikant
 

: 

Istituto De Angeli S.r.l. 
Loc. Prulli n. 103/C 
I-50066 Reggello (FI) 
 
Registratienummer
 

: BE020946 

Afleveringswijze
- België: geneesmiddel niet op medisch voorschrift 

: 

- Groot-Hertogdom Luxemburg: geneesmiddel op medisch voorschrift 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 05/2009 
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