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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Tymaki gompastilles
droog extract van tijmkruid

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft vertelt.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u veel 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 of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met 

uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Tymaki gompastilles en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS TYMAKI GOMPASTILLES EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL 
GEBRUIKT?

Geneesmiddel op basis van plantenextracten gebruikt als expectorans bij hoest, geassocieerd met 
verkoudheid.
Het gebruik van dit traditioneel geneesmiddel op basis van plantenextracten in deze indicatie is 
uitsluitend gebaseerd op een langdurige gebruikservaring.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor tijm of andere Lamiaceae (lipbloemen), berk, bijvoet, selderij of een van de 
stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Bij zuigelingen en kinderen tot 2 jaar.

Bij patiënten met bronchiaal astma of andere aandoeningen van de luchtwegen die gepaard gaan met 
een sterke overgevoeligheid van de luchtwegen. Het gebruik van Tymaki  gompastilles kan ademnood 
veroorzaken of een astma-aanval uitlokken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Bij klachten die langer dan één week aanhouden, of bij optreden van ademnood, koorts en etterig of 
bloederig slijm moet meteen een arts worden geraadpleegd.

1



BIJSLUITER

Kinderen
Bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt het gebruik van Tymaki gompastilles niet aanbevolen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tymaki gompastilles nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of 
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. 

Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Geen wisselwerkingen gekend.

Zwangerschap en borstvoeding
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.
Bij gebrek aan voldoende gegevens wordt het gebruik van Tymaki gompastilles niet aanbevolen 
tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Er zijn geen beperkingen bekend voor geneesmiddelen die tijm bevatten.

Tymaki gompastilles bevat vloeibare maltitol (E 965) en glucose 
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw 
arts voordat u dit middel inneemt.

Tymaki gompastilles bevat natrium
Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per gompastille, dat wil zeggen dat het in wezen
‘natriumvrij’ is.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

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

De aanbevolen dosering is
Tenzij uw arts iets anders voorschrijft:
Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar: 
3- tot 4-maal per dag 3-4 gompastilles (stemt overeen met 3024 - 5376 mg tijmkruid per dag).

Gebruik bij kinderen
Bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt het gebruik van Tymaki gompastilles niet aanbevolen.

Wijze van toediening
De gompastilles moeten worden opgezogen (niet gekauwd).

Duur van gebruik:
Indien de symptomen langer dan 1 week aanhouden  moet u uw arts raadplegen.
Spreek met uw arts of apotheker als u de indruk heeft dat de werking van Tymaki gompastilles te sterk
of te zwak is.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u teveel van Tymaki gompastilles heeft  ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met 
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
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Tot nog toe zijn er geen gevallen van vergiftiging met Tymaki gompastilles bekend. Mogelijk treden 
de hieronder vermelde bijwerkingen in sterkere mate op.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis Tymaki gompastilles in om een vergeten dosis in te halen, maar zet de 
inname voort zoals wordt beschreven in de rubriek “De aanbevolen dosering is”.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Geen bijzonder voorzorgen nodig.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Tymaki gompastilles bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee 
te maken.

Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet bepaald worden):
- overgevoeligheidsreacties zoals ademnood, huiduitslag, netelroos en zwelling van het gezicht, de 

mond en/of de keelholte
- maagaandoeningen zoals krampen, misselijkheid en braken

Bij het eerste teken van overgevoeligheidsreactie mag u Tymaki gompastilles niet opnieuw innemen.

Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. 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 

Galileelaan 5/03
1210 BRUSSEL

Postbus 97
1000 BRUSSEL
Madou

Website: www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail: adr@fagg.be

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.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de 
blisterverpakking na EXP . Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de 
uiterste houdbaarheidsdatum.
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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 stof in dit middel is:
1 gompastille bevat 42 mg droog extract van Thymus vulgaris/ Thymus zygis L., herba (tijmkruid) (6-
10/1). Dit stemt overeen met 336 mg tijmkruid. Extractiemiddel: ethanol 70% (v/v); 

De andere stoffen in dit middel zijn:
Arabische gom, vloeibare maltitol (E 965) , natriumsacharinaat (E 954), paraffine, witte bijenwas (E 
901), glucose, watervrij colloïdaal siliciumdioxide  (E 551), pepermuntolie, eucalyptusolie, gezuiverd 
water. 

Hoe ziet Tymaki gompastilles eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Bruinzwarte, ronde, aan één kant gewelfde, harde pastilles. 
Verpakkingen met 30 gompastilles.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Vergunninghouder 
Amophar
Molenberglei 36 
2627 Schelle

Fabrikant 
Dr. Poehlmann & Co. GmbH  
Loerfeldstraße 20 
58313  Herdecke
Duitsland

Registratienummer 
BE-TU478453

Afleveringswijze
Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2021.
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