
 

 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS 

 

Zinnat 250 mg filmomhulde tabletten 

Zinnat 500 mg filmomhulde tabletten 

Zinnat 250 mg/5 ml granulaat voor orale suspensie 

Cefuroxim 

 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken 

-  Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 

-  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

-  Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan 

schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.  

-  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. 

 

Inhoud van deze bijsluiter 

1. 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. Aanvullende informatie 

 

 

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 

 

Zinnat is een antibioticum van de groep der cefalosporines, dat cefuroxim bevat, een stof die micro-

organismen doodt. Cefuroxim is beschikbaar onder vorm van natriumzout voor inspuiting (I.M. - I.V.) 

en onder vorm van axetilester voor orale toediening. 

 

Zinnat is aangewezen bij volwassenen en kinderen voor infecties met gevoelige kiemen van: 

 

- de onderste luchtwegen (bijv.: pneumonie, acute bronchitis, acute opstoten van chronische 

bronchitis), 

- de bovenste luchtwegen (bijv.: middenoorontsteking, sinusitis, tonsillitis, pharyngitis), 

- de urinewegen en de geslachtsorganen (bijv.: pyelonephritis, cystitis, urethritis), 

- niet-verwikkelde gonorroe,  

- huid en weke weefsels (bijv.: furunculosis, pyodermie en impetigo) 

 

Zinnat is tevens aangewezen bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar voor de behandeling van 

de ziekte van Lyme in een vroegtijdig stadium (erythema chronicum migrans) en voor de preventie 

van de ontwikkeling van de verdere stadia van de ziekte. 

 

Ernstige infecties van de luchtwegen van het type pneumonie en bronchopneumonie dienen 

gedurende 2 tot 3 dagen parenteraal behandeld te worden.  

 

Van zodra de toestand van de patiënt het toelaat, is een overschakeling naar orale toediening mogelijk, 

wetende dat de orale toediening, bij gelijke dosissen, leidt tot lagere plasmaspiegels.  

 

 

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA 

VOORZICHTIG ZIJN? 

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 



 

 

-  U bent allergisch (overgevoelig) voor cefuroxim, voor cefalosporines of voor een van de stoffen 

die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. 

-  De tabletten niet toedienen aan kinderen jonger dan 5 jaar. 

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 

-  Als u allergisch voor penicillines en cefalosporines bent. 

-  Om eventuele interacties tussen verschillende geneesmiddelen te vermijden, is het noodzakelijk 

uw geneesheer in te lichten over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt.  

- Verwittig uw geneesheer zodra mogelijk indien uw toestand verergert of als u geen verbetering 

vaststelt na de volledige behandeling te hebben gevolgd.  

- Bij de opsporing van suiker in de urine kunnen vals positieve reacties zich voordoen bij het 

gebruik van methodes gebaseerd op de reductie van ijzer (Fehling's, Benedict's, Clinitest). Men 

zal daarom enzymatische methodes gebruiken. 

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 

Gebruikt u naast Zinnat nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat 

dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig 

heeft, vooral voor orale contraceptiva. 

 

Waarop moet u letten met eten en drinken? 

Zinnat dient na een maaltijd te worden ingenomen om een maximale resorptie te verkrijgen. 

 

Zwangerschap en borstvoeding 

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of 

apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. 

Tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap dient de inname van geneesmiddelen te worden 

vermeden, behalve als de geneesheer van oordeel is dat deze behandeling volstrekt noodzakelijk is 

voor de gezondheid van de moeder. Cefuroxime wordt met de moedermelk uitgescheiden. Het 

verdient aanbeveling om bij toediening van Zinnat de borstvoeding stop te zetten. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines  

Zinnat kan draaierigheid veroorzaken. Bijgevolg is voorzichtigheid geboden bij behandeling van een 

patiënt met Zinnat. 

 

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden 

Verwittig uw geneesheer indien u aan fenylketonurie lijdt omdat de orale suspensie kleine 

hoeveelheden aspartaam zoetmiddel bevat, een bron van fenylalanine.  

Diabetespatiënten moeten rekening houden met het feit dat Zinnat 250 mg/5 ml orale suspensie bevat 

2,30 g sacharose per dosis van 5 ml. 

 

 

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN? 

 

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het 

juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  

 

Toedieningswijze en toedieningsweg 

Zinnat tabletten en Zinnat granulaat in fles zijn bestemd voor inname langs de mond. 

 

Duur van de behandeling: 5 à 10 dagen.  

 

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Zinnat moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig. 

 

Volwassenen: 

Infecties van de urinewegen zonder complicaties: 2 x 125 mg/dag. 



 

 

Infecties van de urinewegen met complicaties: 2 x 250 mg/dag. 

Gonorroe: eenmalige dosis van 1g. 

Infecties van de bovenste luchtwegen: 2 x 250 mg/dag. 

Infecties van de onderste luchtwegen, acute bacteriële bronchitis en superinfectie bij chronische 

bronchitis: 2 x 250 mg/dag. 

In geval van ernstige infecties (bijv.: longontsteking) mag de dosis verhoogd worden tot 2 tot 3 x 500 

mg/dag. 

Infecties van de huid en van de weke weefsels: 2 x 250 mg/dag. 

Lyme ziekte bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: 500 mg 2 maal per dag gedurende 20 

dagen. 

 

Kinderen ouder dan 3 maanden: 
De geneesheer bepaalt de toe te dienen dosis in verhouding met het lichaamsgewicht van uw kind of 

zuigeling.  Houd u in elk geval strikt aan zijn voorschrift. 

De gebruikelijke dosis vanaf 3 maanden bedraagt 20mg/kg/dag in twee toedieningen, met een 

maximale dosis van 250mg per dag. 

Voor de behandeling van oorontsteking bedraagt de dosis 30mg/kg/dag in 2 innamen: 

 - van 3 maanden tot 2 jaar: 125mg 's morgens en 's avonds 

 - vanaf 2 jaar: 250mg 's morgens en 's avonds 

Wegens de bittere smaak van de Zinnat tabletten mogen zij niet geplet worden en mogen zij dus 

alleen toegediend worden aan kinderen ouder dan 5 jaar die de tabletten kunnen doorslikken. 

Voor kinderen jonger dan 5 jaar moet het granulaat worden gebruikt waarvan de typische smaak goed 

werd aanvaard door de meerderheid van kinderen tijdens klinische studies (96,8%). Indien uw kind 

het geneesmiddel toch weigert, neem dan contact op met uw geneesheer. 

Zinnat werd niet klinisch getest bij kinderen jonger dan 3 maanden. 

 

Gebruiksaanwijzing van de doseerspuit 

 

De bereide suspensie goed schudden. 
 

1. Het flesje openen (veiligheidsstop) 

 

2. Het opzetstuk van de spuit volledig in de hals van het flesje 

duwen. 

3. Het flesje en de spuit omkeren en de door de geneesheer 

voorgeschreven hoeveelheid opzuigen. De graduaties op de 

spuit zijn aangegeven in mg. 

 
4. De spuit uit het flesje halen waarbij men het plastic 

opzetstuk in de hals laat zitten. 

 

5. Het kind rechtop houden tijdens de toediening ; de spuit in 

de mond van het kind brengen en ze naar de binnenzijde van 

de wang richten ; de suspensie langzaam in de mond van het 

kind spuiten. 

 



 

 

6. Na elk gebruik : de spuit demonteren en ze overvloedig 

reinigen met water. De zuiger en het lichaam van de spuit 

gewoon laten drogen. 

 

7. Het flesje terug sluiten met de veiligheidsstop en het plastic 

opzetstuk op zijn plaats laten. 

 

 

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 

Wanneer u te veel van Zinnat heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, 

apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 

 

Bent u vergeten dit middel in te nemen? 

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 

 

Als u stopt met het innemen van dit middel 

Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om de behandeling te stoppen. 

 

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 Zinnat bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 

 

De volgende conventie werd gebruikt om een classificatie van de bijwerkingen te maken: zeer vaak 

(> 1/10), vaak (> 1/100 tot <1/10), soms (> 1/1000 tot <1/100), zelden (> 1/10.000 tot < 1/1000), zeer 

zelden (<1/10.000). 

 

Infecties en parasitaire aandoeningen  

Vaak: schimmelinfectie (Candida) bij langdurig gebruik. 

 

Bloed- en lymfestelselaandoeningen  

Vaak: meer van een bepaald soort witte bloedlichaampjes (eosinofilie). 

Soms: minder bloedplaatjes (trombocytopenie), minder witte bloedlichaampjes (leukopenie) (soms 

ernstig). 

Zeer zelden: bloedarmoede met afbraak van de rode bloedlichaampjes (hemolytische anemie). 

 

Immuunsysteemaandoeningen  

Overgevoeligheidsreacties waaronder: 

Soms: huiduitslag. 

Zelden: urticaria, jeukende huid (pruritus). 

Zeer zelden: koorts, bloedziekte (serum), ernstige allergische reactie (anafylaxie). 

 

Zenuwstelselaandoeningen 

Vaak: hoofdpijn, duizeligheid. 

 

Maagdarmstelselaandoeningen  

Vaak: spijsverteringsstoornissen, waaronder diarree, misselijkheid en buikpijn 

Soms: braken. 

Zelden: ontsteking van de dikke darm met vliesvorming (pseudomembraneuze colitis). 

 

Lever- en galaandoeningen 

Vaak: voorbijgaande stijging van de leverenzymen (SGPT, SGOT, LDH). 

Zeer zelden: geelzucht, hepatitis. 

 



 

 

Huid- en onderhuidaandoeningen 

Zeer zelden: rode huid met wisselende vormen (erythema multiforme), Stevens-Johnson syndroom 

(uitgebreide huiduitslag), ernstige huiduitslag waarbij de bovenste huidlagen loskomen (toxische 

epidermale necrolyse). 

 

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft 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 bereik en zicht van kinderen houden. 

 

Bewaren beneden 30°C. 

De bereide orale suspensie moet onmiddellijk na bereiding in de koelkast (tussen 2°C en 8°C) 

geplaatst worden. De bereide orale suspensie mag gedurende 10 dagen tussen 2°C en 8°C (in de 

koelkast) bewaard worden. 

 

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos {EXP}. 

Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 

 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw 

apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een 

verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu. 

 

 

6. AANVULLENDE INFORMATIE 

 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 

Filmomhulde tabletten 250 mg - 500 mg: 

-  De werkzame stof in dit middel is cefuroxim. Elke tablet bevat 250 of 500 mg cefuroxim onder 

de vorm van cefuroximaxetil.  

-  De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, 

natriumlaurylsulfaat, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, verharde plantaardige olie, 

hypromellose, propyleenglycol, methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat, 

Opaspray M-1-7120J. 

 

Granulaat voor orale suspensie 250 mg/5 ml: 

-  De werkzame stof in dit middel is cefuroxim. 5 ml bereide suspensie bevat 250 mg cefuroxim 

onder de vorm van cefuroximaxetil.  

-  De andere stoffen in dit middel zijn: stearinezuur, sacharose, tutti frutti aroma, kaliumacesulfam, 

aspartaam, povidon K30, xanthaangom. 

 

Hoe ziet Zinnat eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 

Zinnat 250 mg filmomhulde tabletten: 

Verpakking met 10 tabletten in een OPA/Alu/PVC - Alu blisterverpakking en unit-dose 

ziekenhuisverpakking.  

 

Zinnat 500 mg filmomhulde tabletten: 

Verpakking met 10 en 20 tabletten in een OPA/Alu/PVC - Alu blisterverpakking en unit-dose 

ziekenhuisverpakking.  

 

Zinnat 250 mg/5 ml granulaat voor orale suspensie: 

Verpakking met een fles voor de bereiding van 50 ml suspensie. 

Verpakking met een fles voor de bereiding van 100 ml suspensie.  



 

 

De verpakking bevat een doseerspuit van 5 ml die voor gebruik op de fles moet worden bevestigd. 

 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./ n.v. 

Site Apollo, Avenue Pascal, 2-4-6 

B-1300 Wavre 

 

Fabrikant 

Filmomhulde tabletten 

GlaxoSmithKline S.p.A.   of  Glaxo Wellcome Operations Ltd 

Via A. Fleming 2 Harmire road 

I - 37135 Verona Barnard Castle, County Durham 

Italië DL12 8DT Verenigd Koninkrijk 

 

Granulaat 

Glaxo Wellcome Operations Ltd  

Harmire road 

Barnard Castle, County Durham 

DL12 8DT Verenigd Koninkrijk 

 

Wijze van aflevering 

Geneesmiddel op medisch voorschrift. 
 

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen 
Zinnat 250 mg filmomhulde tabletten  BE 151121 

Zinnat 500 mg filmomhulde tabletten  BE 154585 

Zinnat 250 mg/5 ml granulaat voor orale suspensie BE 198195 

 

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 01/2012 (versie 31). 
 

 

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg (apothekers). 

 

Richtlijnen voor de bereiding van de orale suspensie: 

 

1 De fles schudden om het granulaat los te maken. De stop losmaken. 

 

2 Het bekertje tot het merkteken met water vullen. 

3 Het water in de fles gieten en de stop terugplaatsen. 

4 De fles omkeren en krachtig schudden (zie schema) tot het geluid van het 

granulaat tegen de wand verdwenen is. 

5 De fles in verticale stand brengen en krachtig schudden. 

6 Onmiddellijk in de koelkast (tussen 2°C en 8°C) plaatsen. 

7 In geval van gebruik van de doseerspuit, de bereide suspensie minstens 

één uur laten rusten vooraleer men de eerste dosis afneemt. 

 

 


