
Bijsluiter: informatie voor de patiënt 
Aero-OM, 42 mg, kauwtabletten 

Simeticon 
 

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 beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld. 
 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of 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 niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
1. Wat is Aero-OM 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 Aero-OM en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
Middel dat de gasvorming vermindert 
Dit middel bevat simeticon als werkzame stof. Simeticon behoort tot een categorie geneesmiddelen 
die de gasvorming in de maag en darmen vermindert. 
 
Volwassenen 
Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van een opgezette buik, winderigheid en meteorisme 
(gasophoping in maag en/of darmen). 
 
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 één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u 
vinden onder rubriek 6. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
Als u problemen hebt met het kauwen van de tabletten. 
 
Dit middel mag niet gebruikt worden wanneer er darmperforatie of -obstructie (ileus) vermoed wordt. 
 
Kinderen 
Vanwege de beperkte informatie over de veiligheid mogen de tabletten niet door kinderen gebruikt 
worden. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Aero-OM nog andere geneesmiddelen, of 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. 
 
Aero-OM-tabletten mogen niet samen met paraffine-olie, een minerale olie die genomen wordt als 
laxeermiddel, gebruikt worden. 
 
Waarop moet u letten met eten en drinken? 
Geen effect. 
 
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. 
 
Zwangerschap: 
Er zijn geen gegevens over het gebruik van simeticon bij zwangere vrouwen. Aangezien simeticon 
echter niet wordt opgenomen in het maag-darmkanaal, is het potentiële risico zeer klein. 
 
Omdat er geen gegevens zijn over gebruik tijdens de zwangerschap, dient u voordat u Aero-OM 
gebruikt contact op te nemen met uw arts. 
 
Borstvoeding: 
Over de uitscheiding van simeticon in de moedermelk is niets bekend. Aangezien simeticon echter 
niet wordt opgenomen in het maag-darmkanaal, is het risico zeer klein. Neem contact op met uw arts 
voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Geen effect. 
 
Aero-OM bevat sucrose 
Patiënten met diabetes of een suikervrij dieet dienen geïnformeerd te worden dat Aero-OM sucrose 
bevat (435 mg per tablet). 
 
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts 
voordat u dit middel gaat gebruiken. 
 
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 gebruikelijke dosering is 2 tabletten 4 maal daags voor volwassenen. De tabletten moeten 
gekauwd worden en na de maaltijd worden ingenomen. 
 
De behandeling duurt niet langer dan 10 dagen. 
 
Gebruik bij kinderen 
Vanwege de beperkte informatie over de veiligheid mogen de tabletten niet door kinderen gebruikt 
worden. 
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 
Vraag uw arts of apotheker wat u moet doen. 
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Neem geen dubbele dosis om vergeten afzonderlijke dosissen in te halen. 
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Geen effect. 
 
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 ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken. 
 
Soms (kan 1 op de 100 mensen treffen): diarree, buikpijn, darmobstructie (ileus), misselijkheid of 
overgeven. 
 
Zelden (kan 1 op de 1.000 mensen treffen): overgevoeligheid, zoals huiduitslag, jeuk (prurigo), 
gezichts- en tongoedeem en ademhalingsproblemen zijn gemeld (minimaal 1 geval op de 
10.000 patiënten). 



 
Vraag uw arts of apotheker advies over wat u moet doen als één of meerdere van deze symptomen 
zich voordoen. Stop nooit met uw behandeling voordat u uw arts of apotheker geraadpleegd heeft. 
 
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos 
na “Niet te gebruiken na:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de 
uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Bewaren beneden 30C. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de blisterverpakking beschadigd is. 
 
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 is simeticon. Elke kauwtablet bevat 42 mg simeticon. 
De andere stoffen in dit middel zijn sucrose, povidon, watervrij colloïdaal silicium, magnesiumstearaat 
en vanilline. 

Hoe ziet Aero-OM eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Aero-OM is een kauwbare ronde, biconvexe (bolrond aan beide zijden), wit-gele tablet. 
Dozen van 50 tabletten. 
 
Registratiehouder/ompakker 
Eureco-Pharma B.V. 
Boelewerf 2 
2987 VD Ridderkerk 
 
Fabrikant: 
OM PHARMA S.A. 
R. da Indústria, 2 – Quinta Grande 
2610-088 Amadora – Lissabon 
Portugal 
 
Ingeschreven in het register onder: 
RVG 112877//103727 L.v.H.: Italië 
 
Dit geneesmiddel is in Italië geregistreerd onder de volgende naam: 
Simeticone Angenerico 
 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2015 


