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Capsules of tabletten met 50 mg coffeïne  

 

INFORMATIE OVER UW GENEESMIDDEL 
Lees onderstaande informatie goed door voor u het middel gaat gebruiken. 
Indien u iets niet duidelijk is, vraag dan de apotheek om uitleg. 
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1. Samenstelling 
Deze capsules (of tabletten of poeders) zijn speciaal 

voor u gemaakt. Ze bevatten het volgende 

bestanddeel: 
 50 mg coffeïne 

2. Toepassing 
Deze capsules worden gebruikt  

 in combinatie met sommige pijnstillers, zoals 

paracetamol en ergotamine.  

 als opwekkend middel bij vermoeidheid. 

3. Werking 
Coffeïne heeft een opwekkend effect. Bovendien 

zou het de werking van sommige pijnstillers 
versterken.  

4. Overleg vóór gebruik met uw arts: 
 als u snel last heeft van hartkloppingen of 

hartritmestoornissen of als u kortgeleden een 

hartinfarct heeft gehad.   
 als u ooit last had van een maag- of darmzweer. 

5. Mogelijke bijwerkingen 
Over het algemeen wordt dit middel goed verdragen. 

Afhankelijk van de dosering en uw eigen gevoeligheid 

voor coffeïne kunt u meer last krijgen van 
bijwerkingen.  

  
Soms: 
 slapeloosheid, rusteloosheid, nervositeit. Vooral 

kinderen kunnen hier last van hebben.  

 hartkloppingen  

 misselijkheid, braken en irritatie van de maag.  

6. Gebruiksaanwijzing 
Neem dit middel in met een half glas water.  

7. Gebruikelijke dosering 
Een capsule bevat ongeveer evenveel coffeïne als 

een halve kop koffie of één kop thee.  
Bij vermoeidheid: 1 tot 3 keer per dag 2 tot 4 

capsules. 
In combinatie met een pijnstiller: 1 capsule per keer. 

8. Bent u zwanger of heeft u kinderwens? 
Gebruik bij voorkeur niet meer dan 2 capsules per 

dag. Te veel coffeïne verhoogt de kans op een 
miskraam. 

9. Geeft u borstvoeding? 
Gebruik dit middel in beperkte mate tijdens de 

borstvoeding. Coffeïne komt in de moedermelk 
terecht. Teveel coffeïne kan de baby rusteloos en 

prikkelbaar maken. 

10. Combinatie met andere 
geneesmiddelen 
Overleg met uw arts als u ook bepaalde astma-
middelen gebruikt, zoals salbutamol en fenoterol. De 

kans op de bijwerking 'hartkloppingen' van 
deze middelen neemt toe bij combinatie met 

coffeïne.  
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