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Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. 
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. 
Desalniettemin dient u MUCINUM, omhulde tabletten zorgvuldig te gebruiken om er de beste resul-
taten mee te bereiken. 

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. 
- Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig hebt. 
- Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na meerdere dagen niet verbeteren. 

 
 

Inhoud van deze bijsluiter 
1. Wat is MUCINUM, omhulde tabletten en waarvoor wordt het gebruikt ? 

2. Wat u moet weten voordat u MUCINUM, omhulde tabletten inneemt 
3. Hoe wordt MUCINUM, omhulde tabletten ingenomen ? 

4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u MUCINUM, omhulde tabletten ? 

6.Aanvullende informatie 
 
 

MUCINUM  omhulde tabletten 
 
De werkzame stof is bisacodyl 5 mg. 
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn : Amyl. pregelatin., Cellulos. microcrist, Silic. dioxid. colloid., Talc., 
Magnes. stearas, Cellulos. acetophtalas, Diethylphtalas, Gelatin., Arabica gum., Talc., Calcii carbonas, 
Sacchar., E 104, E 110, Carnauba cera, Alba cera q.s. pro compr. obduct. un. 
 
 
Registratiehouder :  
BELGISCHE LABORATORIA PHARMACOBEL - Scheutlaan, 46-50 - 1070 Brussel, België 
 
Fabrikant:  
LABORATORIA WOLFS -  Westpoort, 50-58 – B-2070 Zwijndrecht - België 
 
Registratienummer : 67S660F3. 
 
 
1. Wat is MUCINUM omhulde tabletten en waarvoor wordt het gebruikt ? 
 
Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte 
Omhulde tabletten. Inname via de mond. Doos van 30 omhulde tabletten. 
 
Geneesmiddelengroep  
Laxeermiddel. 
ATC code : A06AB02. 
 
Therapeutische indicaties 
De behandeling van symptomen van constipatie 
 
 
2. Wat u moet weten voordat u MUCINUM omhulde tabletten inneemt ? 
 
Neem MUCINUM omhulde tabletten niet in … 

- Als u overgevoelig (allergisch) bent voor bisacodyl of voor één van de andere bestanddelen van 
MUCINUM. 

- In geval van inflammatoire aandoeningen (Aandoeningen met ontsteking) van de dikke darm.  
- In geval van onverklaarde buikpijn.  
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- In geval van obstructie (Verstopping) van de darm.  
- By kinderen jonger dan 6 jaar. 
- In geval van ernstige deshydratatie 
- In geval van acute ziektes van de buik (acute blindedarmontsteking, acute ontsteking van de darmen)  

 
Pas goed op, 
Niet gedurende lange tijd gebruiken zonder medisch advies.  
Voorzichtigheid is geboden bij personen met diabetes, hartfalen, nierinsufficiëntie en bij bejaarden.  
De aangewezen dosis niet overschrijden.  
Chronische inname moet worden gemeden.   
Men moet de tabletten inslikken zonder ze te kauwen of ze te zuigen om de maagirritaties te vermijden die 
krampen kunnen veroorzaken.   
Men moet vermijden de tablet te nemen na melk of zuurwerende middelen te hebben ingenomen. Een 
termijn van één uur moet tussen de inname ëerbiedigd worden. 
Het bestuur van stimulanse laxeermiddels bij het kind moet uitzonderlijk zijn. 
 
Zoals alle geneesmiddelen, buiten het bereik van kinderen bewaren. 
 
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruik van MUCINUM omhulde tablet-
ten in combinatie met andere geneesmiddelen.” te lezen. 
 
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het 
verleden is geweest. 
 
Inname van MUCINUM omhulde tabletten in combinatie met voedsel en drank 
Men moet vermijden het tablet te nemen na melk of anti-acide ingebracht te hebben. Een termijn van één uur 
moet tussen de inname ëerbiedigd worden. 
 
Zwangerschap 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Bij voorkeur niet toedienen tijdens de zwangerschap.  
 
Borstvoeding 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt 
 
Niet toedienen tijdens borstvoeding. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Niet van toepassing. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van MUCINUM omhulde tabletten 
Niet van toepassing. 
 
Inname van MUCINUM omhulde tabletten in combinatie met andere geneesmiddelen 
 
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het ge-
neesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 
 
Personen die behandeld worden met digitalines, geneesmiddelen die torsades de pointes (hartritmestoornis-
sen) kunnen veroorzaken, geneesmiddelen voor de behandeling van hartritmestoornissen, antibiotica, diureti-
ca (die de urine uitscheiding bevorderen) of met hormonen uit de groep van de cortisones moeten hun arts 
raadplegen vooraleer een kuur met MUCINUM te starten. De arts kan de in te nemen dosis aangeven. 
 
Gezien het risico van maagirritatie moet de inname van zuurwerende geneesmiddelen en melkproducten 
vermeden worden. 
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3. Hoe wordt MUCINUM omhulde tabletten ingenomen? 
Tenzij andersluidend advies van de arts.  
 
Kinderen van 10 jaar of jonger met chronische constipatie moeten altijd onder begeleiding van een arts wor-
den behandeld. Bisacodyl mag niet worden gebruikt bij kinderen van 2 jaar of jonger. 
 
Behandeling op korte termijn van constipatie : 
Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar : 
1-2 omhulde tabletten (5-10 mg) per dag voor bedtijd voor onmiddellijk effect. 
 
Kinderen tussen 2 en 10 jaar : 
1 omhulde tablet (5 mg) voor bedtijd voor onmiddellijk effect. 
 
Te voorbereiding op diagnostische onderzoeken en preoperatief : 
Mag enkel worden gebruikt onder medisch toezicht. 
 
Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar : 
De aanbevolen dosering bedraagt 2 omhulde tabletten (10 mg) ’s ochtends en 2 omhulde tabletten (10 mg) ’s 
avonds. 
 
Kinderen tussen 4 en 10 jaar : 
De aanbevolen dosering bedraagt 1 omhulde tablet (5 mg) ’s avonds. 
 
Chronische inname van laxeermiddelen moet worden gemeden.  
 
Een correcte voeding en een passende levenshygiëne kunnen een probleem van chronische constipatie 
oplossen, zodat het gebruik van laxeermiddelen kan worden vermeden. 
 
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij 
twijfel uw arts of uw apotheker. 
 
U mag het product niet gedurende meerdere dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen 
 
Indien u een dosis MUCINUM omhulde tabletten vergeet te gebruiken, is dat geen gevaar voor uw 
gezondheid.  
Verdubbel nooit de dosis van MUCINUM 5mg om een gemiste dosis te compenseren. 
 
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met MUCINUM omhulde tabletten 
wordt gestopt. 
Alleen te gebruiken bij klachten. 
 
Wat u moet doen als u meer van MUCINUM omhulde tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen: 
Wanneer u te veel van MUCINUM omhulde tabletten heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 
 
Geen geval van acute overdosering werd gerelateerd. 
 
Een verlengd gebruik kan de volgende werkingen veroorzaken : 

- Vaak hemorragische diarree met belangkrijke water- en elektrolietenverlies. 
- buikpijn. 
- slechte absorptie. 
- gastro-entéropathie met proteïneverlies. 
- kans op ontstaan van een niet functionele karteldarm. 
- hypokaliëmie met risico op hartritmestoornis. 
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- gewichtverlies en spierwakten. 
 
Behandeling : de arts roepen of zich naar de spoedgevallendienst van een ziekenhuis begeven.  
Onder medische controle: de patiënt doen braken, als hij nog bij bewustzijn is. Water- en elektrolyten 
stoornissen corrigeren. De patiënt zo nodig op een eenheid voor intensieve zorgen laten opnemen. 
 
 
4. Mogelijke bijwerkingen 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan MUCINUM omhulde tabletten bijwerkingen hebben. 
 

- Buikkrampen en diarreen. 
- Irritatie van de intestinale slijmvlieren. 
- Langdurige inname kan leiden tot irritatie en vervolgens tot luiheid van de darmen.  
- Het gebruik van laxeermiddelen gedurende lange perioden kan stoornissen in de verdeling van de 

bloedzouten (hypokaliëmie) met risico voor hartritmestoornissen (torsades de pointes). Bij bejaarden 
kan dit dehydratatie teweegbrengen.  

- Langdurig gebruik van laxeermiddelen kan de darmen beschadigen en blijvende stoornissen van de 
darmbewegingen veroorzaken.  

- De patiënt wordt geacht elk ongewenst effect dat niet opgenomen is in de bijsluiter te melden aan 
zijn arts of apotheker. 

 
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, 
informeer dan uw arts of apotheker. 
 
 
5. Hoe bewaart u MUCINUM omhulde tabletten ?  
 
Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. 
Bewaar de primaire verpakking in de buitenverpakking by kamertemperatuur, ter bescherming tegen licht 
en vocht. 
 
Uiterste gebruiksdatum : 
Gebruik MUCINUM omhulde tabletten niet meer na de uiterste gebruikdatum op de verpakking vermeld na 
EXP.  De vervaldatum is de laatste dag van de vermelde maand. 
 
6. Aanvullende informatie 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker. 
 
Vrije aflevering. 
 
A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 03/2010. 
 
B. De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is.04/2010 
 
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg : 
niet van toepassing. 
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