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ZYRTEC 10 mg filmomhulde tabletten. 

 

- De werkzame stof is cetirizinedihydrochloride aan 10 mg per tablet 

- De andere bestanddelen zijn (hulpstoffen) zijn : microkristallijne cellulose, 
lactosemonohydraat, colloïdale watervrije silicium en magnesiumstearaat voor de 
tablet en hydroxypropylmethylcellulose, titaniumdioxide en polyethyleenglycol 400 
voor de filmomhulling 

 
 
Registratiehouder :   
 
UCB Pharma NV 
Researchdreef 60 
1070 Brussel 
België 
 
Fabrikant :  UCB Pharma S.p.A. 
  Via Praglia N 15 
  I-10044 Pianezza (Torino-Italië) 
 
Registratienummer : 194 IS 66 F 3 
 
1. Wat is ZYRTEC 10 mg filmomhulde tabletten en waarvoor wordt het gebruikt? 

• Farmaceutische vorm : Filmomhulde, witte tabletten met opschrift “Y”. Het bestaat in 
verpakkingen met 7, 20 en 40 tabletten. 

• Geneesmiddelengroep : Zyrtec behoort tot de groep der antihistaminica (anti-H1) ook 
antiallergische middelen genaamd 

• Therapeutische indicatie : Zyrtec wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling 
van seizoensgebonden rhinitis en oogbindvliesontsteking (hooikoorts) en van 

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Hij bevat 
belangrijke informatie voor u. 
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.   
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. 
• Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.   
Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 4 weken. 
 

http://www.agim-avgi.be/fr/medicaments/pg06.html�


chronische allergische rhinitis bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar, voor de 
behandeling van jeuk en allergische netelroos. 

• De heden beschikbare gegevens laten niet toe om het geneesmiddel aan te bevelen 
onder de 2 jaar. 

 
 
2. Wat u moet weten voordat u ZYRTEC 10 mg filmomhulde tabletten inneemt? 
 
Neem Zyrtec 10 mg filmomhulde tabletten niet in . 
 
• Als u overgevoelig (allergisch) bent voor cetirizine, voor een hydroxyzine of voor één 
van de andere bestanddelen van Zyrtec. 
• Als u aan ernstige nierinsufficiëntie lijdt. 
• Als u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts alvorens dit 
geneesmiddel in te nemen, omdat het lactose (melksuiker) bevat.  
 
 
Pas goed op met Zyrtec 10 mg filmomhulde tabletten … 
 
• Wanneer u Zyrtec inneemt, gebruikt u best niet teveel alcohol 
• Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek « Inname van 
Zyrtec samen 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 Zyrtec 10 mg filmomhulde tabletten met voedsel en drank 
Zyrtec mag samen met voedsel ingenomen worden. Inzake dranken overdrijft u beter niet met 
alcoholhoudende dranken. 
 
Zwangerschap 
Er is weinig gekend over het gebruik van Zyrtec tijdens de zwangerschap. Gebruik van dit 
geneesmiddel moet dus vermeden worden in geval van zwangerschap. Onachtzaam gebruik 
heeft niet noodzakelijk een schadelijke effect, maar de behandeling moet onmiddellijk gestopt 
worden. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Borstvoeding 
Zyrtec mag niet ingenomen worden door vrouw en die borstvoeding geven omdat het product 
doorgaat in de moedermelk. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
 
Rijvaardigheid en bediening van machines 
Zyrtec kan bij bepaalde personen slaperigheid veroorzaken. Deze is doorgaans onbelangrijk 
aan de aanbevolen dosis van 1 tablet per dag. Ga eerst het effect van het product na, als u 
van plan bent een voertuig te besturen of een machine te bedienen. Gelijktijdig gebruik met 
alcohol of met middelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken kan leiden tot extra 
verminderde waakzaamheid. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Zyrtec 10 mg tablet. 
Dit geneesmiddel bevat 66,4 mg lactose per tablet. Dit product is niet bestemd voor personen 
die geen galactose verdragen of met een malabsorptie van glucose – galactose. 
 
Inname van Zyrtec 10 mg filmomhulde tabletten samen met andere geneesmiddelen 
 
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, 
ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. Heel 
bijzondere aandacht is vereist voor patiënten die sedativa (kalmeermiddelen), theofylline 
(geneesmiddel tegen astma) of ritonavir (anti-HIV) nemen. 
 



3. Hoe wordt Zyrtec 10 mg filmomhulde tabletten ingenomen? 
 
Volg bij inname van Zyrtec 10 mg filmomhulde tabletten nauwgezet de instructies van 
uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. 

Raadpleeg opnieuw uw arts als geen verbetering optreedt. 
 
- Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar : Neem één tablet per dag, bij voorkeur ‘s avonds. 
Slik de tablet in met een glas water, tijdens of buiten de maaltijd. 
- Kinderen van 2 tot 6 jaar : mogen een halve tablet nemen maar de vormen in oplossing zijn 
beter aangepast om een juiste hoeveelheid te geven.  
- Als uw nieren niet goed werken, raadpleegt u best uw arts alvorens Zyrtec in te nemen. Hij 
kan dan eventueel de in te nemen hoeveelheid wijzigen. 
 
In geval van seizoensgebonden rhinitis (hooikoorts) zet u uw behandeling zolang voort als de 
aanwezigheid van pollen u hindert. Voor de andere indicaties volgt u de aanbevelingen van 
uw arts. De behandeling kan meerdere maanden duren. 
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Zyrtec 10 mg filmomhulde tabletten moet gebruiken. 
Stop de behandeling niet voortijdig omdat de symptomen opnieuw zullen verschijnen. 

U mag het geneesmiddel niet langer dan 30 dagen innemen zonder medisch advies.  

 
Wat u moet doen als u Zyrtec 10 mg filmomhulde tabletten vergeet te gebruiken 
Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neemt u ze van zodra u er aan denkt. Neem de 
volgende dosis op hetzelfde uur de volgende dag en de dagen daarna. Neem geen dubbele 
dosis om een overgeslagen dosis in te halen. 
 
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Zyrtec 10 mg 
filmomhulde tabletten wordt gestopt : 
De symptomen kunnen opnieuw verschijnen. 
 
Wat u moet doen als u meer van Zyrtec 10 mg filmomhulde tabletten heeft ingenomen 
dan u zou mogen : 
Indien u teveel van dit geneesmiddel hebt genomen, kunnen de volgende symptomen 
optreden : verwardheid, diarree, duizeligheid, moeheid, hoofdpijn, slecht voelen, jeuk, 
opwinding, slaperigheid, sedatie, beven, versnelde hartslag en plasproblemen. 
Als de inname van de geneesmiddelen zopas gebeurd is, moet u proberen om de patiënt te 
doen braken. 
 
In geval van gebruik of inname van teveel Zyrtec 10 mg filmomhulde tabletten moet u 
uw geneesheer of uw apotheker verwittigen, of het Antigifcentrum contacteren (Tel.: 
070/245.245). 
 
 
4. Mogelijke bijwerkingen 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Zyrtec 10 mg filmomhulde tabletten bijwerkingen 
hebben. 
 
De gekende bijwerkingen zijn : 
Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Zeer zelden : bloedstoornissen. 
Hartaandoeningen: Zelden : versnelde hartslag (tachycardie). 
Aandoeningen van het centraal en perifeer zenuwstelsel: Soms : duizeligheid, hoofdpijn.  
Oogaandoeningen: Zeer zelden: accommodatiestoornissen, troebel zicht. 
Maagdarmstelselaandoeningen: Vaak : droge mond. Soms: buikpijn, diarree, misselijkheid. 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Soms: onwel worden, moeheid. 
Zelden: oedeem. 
Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: overgevoeligheidsreactie. Zeer zelden: 
anafylactische shock : in dat geval moet u onmiddellijk uw arts contacteren 
Lever- en galaandoeningen: Zelden: abnormale leverwerking. 
Onderzoeken: Zelden: gewichtstoename. 



Zenuwstelselaandoeningen: Soms : gekriebel. Zelden: stuipen. Zeer zelden: abnormale 
smaak, bewustzijnsverlies.  
Psychische stoornissen: Vaak : slaperigheid. Soms: opwinding. Zelden: agressiviteit, 
verwardheid, depressie, slapeloosheid. 
Nier- en urinewegaandoeningen: Zeer zelden: bemoeilijkt plassen. 
Ademhalingsstelselaandoeningen: Soms: faryngitis. 
Huid- en onderhuidaandoeningen: Soms: roodheid, jeuk. Zelden: netelroos. Zeer zelden: 
angioneurotisch oedeem : in dat geval moet u onmiddellijk uw arts contacteren.  
Deze bijwerkingen verdwijnen bij stoppen van de behandeling. 
 
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking 
optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
  
5. Hoe bewaart u Zyrtec 10 mg filmomhulde tabletten  ? 
 
Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen. 
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 
 
Vervaldatum : Gebruik Zyrtec niet na de uiterste op de verpakking vermelde gebruiksdatum 
na «exp ». U ziet er zes cijfers, waarvan de eerste twee de maand aangeven en de vier 
volgende het jaar. De vervaldatum is de laatste dag van de aangegeven maand. 
 
 
6. Aanvullende informatie 
 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts 
of apotheker. 

Desgewenst kan u ook contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de 
registratiehouder. 

 
UCB Pharma NV 
Researchdreef 60 
1070 Brussel 
tel : 02/559 92 00 
 
Wijze van aflevering : Geneesmiddel niet op medisch voorschrift 
 
A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2008 
B De datum van de goedkeuring van de bijsluiter is  
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