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Omeprazol capsule msr 20 mg
Sandoz
Werking
■ Het werkzame middel
Het werkzame middel in dit medicijn is omeprazol. In
elke capsule zit 20 mg omeprazol.

■ Waar het medicijn voor is
Klachten die ontstaan door (teveel) maagzuur.
Bijvoorbeeld brandend maagzuur, omhoog komen van
maagzuur, een maagzweer of een ontsteking van de
slokdarm.
Het wordt ook gebruikt om de maag en darm te
beschermen. Bijvoorbeeld na een operatie of als u
bepaalde medicijnen gebruikt.

■ Hoe dit medicijn werkt
Het vermindert de hoeveelheid maagzuur. Hierdoor
verminderen klachten. Ook beschermt het zo tegen
problemen die door maagzuur kunnen ontstaan, zoals
een maagzweer of een bloeding in de maag of darm.

■ Wanneer het begint te werken
De werking begint binnen enkele uren. Soms kan
het een paar dagen duren voordat de klachten
verminderen.

Bijwerkingen
Hier staan de meest voorkomende of belangrijke
bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor
te komen.
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
• hoofdpijn
• maag-darmklachten, zoals buikpijn, diarree, misselijk
zijn.
Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies
aan de apotheker of arts.
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Voor u dit medicijn gaat gebruiken
■ Gebruik met uw andere medicijnen
Volgens onze gegevens gebruikt u nu de volgende
medicijnen:

•
•

Omeprazol capsule msr 20 mg Sandoz (omeprazol)
Acenocoumarol tablet 1 mg Teva (acenocoumarol)

We hebben gecontroleerd of omeprazol samen gaat
met uw andere medicijnen. Wij hebben de volgende
adviezen voor u:
Bij omeprazol en acenocoumarol
U kunt deze medicijnen samen gebruiken. Maar het is
belangrijk dat de trombosedienst weet dat u omeprazol
gebruikt. Omeprazol kan namelijk invloed hebben op
de werking van acenocoumarol. De stolling van het
bloed kan daardoor veranderen.
De apotheek neemt daarom contact op met de
trombosedienst. Soms vragen wij u om dat zelf te doen.
Zo nodig roept de trombosedienst u eerder op voor
controle. Weet u niet zeker wat u moet doen? Vraag het
dan bij ons na.
Meld altijd zelf aan de trombosedienst als u stopt met
omeprazol.
Als de gegevens niet kloppen of bij wijzigingen
Geef aan ons door als onze gegevens over uw medicijngebruik niet kloppen. Bijvoorbeeld als de dosering
van uw medicijnen anders is. Geef ook aan ons door
als u stopt met het gebruik. En als u weer start met
medicijnen die u nog in huis heeft.
De apotheek controleert of u uw medicijnen samen
kunt gebruiken. Dit kan alleen voor middelen die bij de
apotheek bekend zijn. Vraag daarom advies bij:
• medicijnen zonder recept van de apotheek, drogist of
supermarkt
• middelen zoals vitamines, kruidenmiddelen of
homeopathie.

Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan
met uw apotheker of arts.
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■ Gebruik bij uw andere ziekten of klachten
Niet gebruiken bij
Een vastgestelde verandering in het hartritme, namelijk
het lange QT-syndroom (LQTS). Overleg dan met de
apotheker of arts.
Let op bij
Vastgestelde levercirrose (de lever werkt niet goed).
Overleg met de apotheker of arts of u dit middel kunt
gebruiken.
Omeprazol bij levercirrose
Volgens onze gegevens heeft u levercirrose. U kunt
omeprazol gebruiken. Soms kan de arts besluiten u een
andere dosering te geven.
Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op
met de arts.
Gaat de lever verder achteruit? Geef dit aan de
apotheek door. Dan kijken we opnieuw of u dit
medicijn kunt gebruiken.

■ Gebruik bij zwangerschap
U kunt dit middel gebruiken als u zwanger bent of
zwanger wilt worden.

■ Gebruik bij borstvoeding
U kunt dit middel gebruiken als u borstvoeding geeft.

Het gebruik van dit medicijn
Innemen met een half glas water. Niet kauwen of
ﬁjnmaken.
Bij slikproblemen kunt u de capsule openen en de
inhoud innemen met een half glas water. U mag de
inhoud ook mengen met appelmoes of vruchtensap.
De korrels niet kauwen of ﬁjnmaken. Meteen innemen.
Het glas nog een keer naspoelen met water en
opdrinken.

■ Uw dosering
1 keer per dag 1 capsule

■ Gebruikelijke doseringen
Volwassenen: meestal 1 of 2 maal per dag innemen. Per
keer 1 of 2 capsules. Niet meer dan 4 capsules per dag.
Soms worden hogere doseringen gebruikt (tot
6 capsules per dag).

■ Hoe lang gebruiken
De arts bespreekt hoe lang u dit middel moet
gebruiken. Meestal 2 tot 8 weken.
Krijgt u dit middel als maagbeschermer bij een ander
medicijn? Gebruik het dan zolang als u het andere
medicijn gebruikt.
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■ Bij een vergeten dosering
Duurt het langer dan 2 uur voor u de volgende moet
innemen? Neem de vergeten dosering alsnog in. Duurt
het minder dan 2 uur voor de volgende? Sla dan de
vergeten dosering over.

■ Stoppen met het gebruik
Stop niet plotseling als u dit middel enkele weken
heeft gebruikt. Verminder de dosering langzaam. Zo
voorkomt u dat klachten terugkomen. Een schema kan
zijn:
• Gebruik 1 tot 2 weken de helft van de dosering.
• Daarna 1 tot 2 weken om de dag innemen.
• Daarna stoppen.
Vraag zo nodig advies aan de apotheker of arts.

■ Bewaren
Bewaar bij kamertemperatuur in de verpakking. De
houdbaarheidsdatum staat op de verpakking of op het
etiket.

Andere adviezen
Krijgt u maagklachten van bepaald eten of drinken?
Kijk of het helpt als u het niet meer neemt. Stoppen
met roken helpt ook tegen maagklachten. Ook afvallen
en geen alcohol kunnen helpen. Heeft u 's nachts
klachten? Slaap dan met het hoofd hoger.
Gebruik geen (ontstekingsremmende) pijnstillers die
zonder recept te koop zijn. Vraag hierover altijd eerst
advies bij uw apotheek of arts. Deze pijnstillers kunnen
namelijk maagklachten veroorzaken of erger maken.

Kenmerken van dit medicijn
capsules.
Voor dit middel is een recept van de arts nodig.

Bij vragen, of voor meer informatie
Overleg met de apotheker of arts bij vragen over het
gebruik van dit medicijn.
Uw ervaring met medicijnen is waardevol voor
anderen. Het kan helpen informatie over medicijnen te
verbeteren. Meld ervaringen met bijwerkingen daarom
op: www.mijnbijwerking.nl. Meld andere ervaringen op:
www.meldpuntmedicijnen.nl.
Wilt u meer weten over uw ziekte? Of er over praten
met anderen? Uw apotheker of arts kan informatie
geven over patiënten-organisaties. Of kijk op de
website van de Patiëntenfederatie Nederland:
www.patientenfederatie.nl.
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Over deze medicijn-informatie
Deze medicijn-informatie is voor u persoonlijk samengesteld.
Daarom is deze niet geschikt voor andere mensen.
Deze informatie komt ook niet in de plaats van de bijsluiter van
de fabrikant of aanwijzingen van de arts. Het is een selectie uit
wat bekend is over dit medicijn. Het bevat dus niet alle mogelijke
waarschuwingen en bijwerkingen.
Merkt u verschillen op tussen de bijsluiter en deze informatie?
Vraag dan de apotheker of arts om meer uitleg.
Laatste wijziging in deze informatie: 19 maart 2019.
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