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BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK 
 
 
BENAMING  
PALUDRINE®  
 
 
SAMENSTELLING  
Proguanil. hydrochlorid. 100 mg - Calc. carbonas - Amyl. maydis - Magnes. stearas - Gelatin. pro tablet. compres. una.  
 
VORMEN, TOEDIENINGSWIJZEN EN VERPAKKINGEN  
60 en 250 tabletten aan 100 mg.  
 
FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP  
Middel tegen malaria.  
 
REGISTRATIEHOUDER  VERPAKKING  
NV AstraZeneca SA   NV AstraZeneca SA 
B-1180 Brussel    B-1180 Brussel 
     Productie-eenheid : 9070 Destelbergen 
 
FABRIKANTEN 
Boots Contract Manufacturing  en  AstraZeneca Uk Ltd 
Nottingham     Hurdsfield Industrial Estate 
Verenigd Koninkrijk    Macclesfield-Cheshire 

Verenigd Koninkrijk 
 
AANGEWEZEN BIJ  
Het voorkomen van malaria.  
 
BIJZONDERE VOORZORGEN  
Vooraleer uw geneesmiddel in te nemen moet u uw arts verwittigen : 
 
- indien u nierproblemen heeft. 
- indien u andere geneesmiddelen neemt. 
 
In gebieden waar men geneesmiddelresistente malaria vermoedt, is het van essentieel belang contact op te nemen met het 
lokaal medisch centrum om te weten welke profylactische (beschermende) behandeling geschikt is. Het profylactisch 
gebruik van PALUDRINE alleen kan onvoldoende zijn. 
 
Naast het innemen van deze tabletten, zou u bovendien het risico op muggesteken moeten verminderen. Hiervoor moet u, 
wanneer u na zonsondergang buiten bent, lichtgekleurde kledingstukken dragen met lange mouwen en lange broeken. 
Gebruik een insectenwerend middel op de niet bedekte lichaamsdelen. 
Slaap in een goed afgeschermde kamer of onder een muskietennet. Gebruik een spuitbus om de muggen te doden die 
ondanks de bescherming toch in uw slaapruimte zouden binnen gekomen zijn. 
 
PALUDRINE moet met voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking 
van de nieren). Bij hen kunnen zelden bloedwijzigingen waargenomen worden.  
 
Indien u in het ziekenhuis wordt opgenomen moet u aan het medisch personeel melden dat u PALUDRINE neemt.  
 
Indien u koorts heeft, na het bezoeken van een land waar malaria heerst, moet u uw arts raadplegen. Malaria is een ernstige 
ziekte die fataal kan zijn. Geen enkel geneesmiddel kan in alle gevallen de bescherming tegen malaria garanderen. 
 
WISSELWERKINGEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN EN VOEDING  
 
Gelijktijdige toediening van andere antimalaria middelen kan het effect van PALUDRINE versterken.  
 
U zou het gelijktijdig innemen van magnesiumtrisilicaat (een geneesmiddel tegen maagzuur) en PALUDRINE moeten 
vermijden. 
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ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING  
Zwangerschap verhoogt het risico voor malaria.  
Principieel wordt het gebruik van geneesmiddelen tijdens het eerste trimester van de zwangerschap afgeraden.  
Een verband tussen het gebruik van PALUDRINE en ongewenste invloeden op moeder of foetus werd nooit aangetoond. 
PALUDRINE komt slechts in zeer lage concentratie in de moedermelk voor. Dit is echter onvoldoende om de baby te 
beschermen en bijkomende profylactische maatregelen zouden moeten genomen worden.  
 
BESTUREN VAN VOERTUIGEN EN GEBRUIK VAN MACHINES  
PALUDRINE heeft geen invloed op de bekwaamheid van het besturen van een voertuig of het gebruik van een machine.  
 
HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL ? 
Volwassenen  
De standaarddosis bedraagt 2 tabletten van 100 mg per dag.  
De tabletten worden best ingenomen met een glas water na een maaltijd.  
Niet immune personen die naar een malariagebied reizen, moeten de behandeling minstens 24 uur voor aankomst beginnen.  
De dagelijkse dosis PALUDRINE moet gedurende 1 maand na het verlaten van het gebied voortgezet worden.  
 
Bepaalde rapporten wijzen erop dat ter voorkoming van infecties door Plasmodium vivax, het noodzakelijk is 
PALUDRINE te combineren  met chloroquine 300 mg per week.  
 
Aangezien proguanil (PALUDRINE) voornamelijk uitgescheiden wordt via de nieren, is het aangeraden in geval van 
ernstige nierinsufficiëntie de dosis te verminderen.  
 
Kinderen

Gewicht (Kg) 

  
Het profylactisch schema dat wordt aangeraden is 3mg/kg/dag, in combinatie met chloroquine. De volgende tabel geldt voor 
tabletten die 100 mg proguanil hydrochloride bevatten: 
 

Leeftijd (Jaren) Aantal tabletten/dag 
5-8 < 8 maand 0.25 
9-16 8 maand-3jaar 0.5 
17-24 4-7 0.75 
25-35 8-10 1 
36-50 11-13 1.5 
50+ 14+ 2 

 
De aangeduide hoeveelheden zijn minimumdoses. Gezien de hoge veiligheidsmarge van het product is een   100 % 
nauwkeurigheid bij het doseren voor kinderen niet essentieel.  
 
In sommige landen is een tablet verkrijgbaar die de combinatie van 100 mg chloroquine en 200 mg proguanil hydrochloride 
bevat. Deze kan de compliance in volwassenen verbeteren. 
 
De regelmaat van inname is zeer belangrijk ; daarom kiest men best elke dag hetzelfde tijdstip. De tabletten mogen 
verbrijzeld worden en vermengd met melk, jam of honing.  
 
MAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN TE GROTE HOEVEELHEDEN  
In geval van inname van te grote hoeveelheden, raadpleeg onmiddellijk een geneesheer.  
 
De mogelijke verschijnselen zijn : - bloed in de urine ; 
    - irritatie in de nierstreek ; 
    - ongesteldheid van het maagdarmstelsel en braken.  
Er is geen specifiek tegengif.  
De behandeling is louter symptomatisch.  
 
ONGEWENSTE EFFECTEN  
Het meest voorkomend ongewenst effect is een lichte ongesteldheid ter hoogte van het maagdarmstelsel. Dit is meestal van 
korte duur.  
Zelden werden haaruitval, huidreacties, mondulceratie (verzwering) en mondontsteking gemeld.  
Meld uw arts indien u denkt één van deze ongewenste effecten te hebben. 
 
Stop met het innemen van PALUDRINE en neem onmiddellijk contact op met uw arts in geval van één van volgende 
situaties : 
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− indien u moeilijkheden ondervindt bij het ademen, met of zonder zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en/of de 
keel ; 

− indien er een zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en/of de keel optreedt, waardoor u moeilijkheden kan 
ondervinden bij het slikken ; 

− indien u een huiduitslag ontwikkelt. 
 
Indien u ongewenste effecten ondervindt die niet vermeld zijn in de bijsluiter, gelieve deze te melden aan uw arts of 
apotheker. 
 
BEWARING  
Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25°C), in de oorspronkelijke verpakking. 
Bewaar PALUDRINE op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, vermits dit geneesmiddel schadelijk kan zijn 
voor hen.  
 
HOUDBAARHEID  
De verpakking vermeldt een vervaldatum onder de vorm van EXP gevolgd door maand en jaar.  
De vervaldatum is steeds de eerste dag van de maand die vermeld wordt.  
De tabletten mogen niet gebruikt worden na de vervaldatum op de verpakking. Breng een geneesmiddel dat vervallen is 
naar uw apotheker. 
 
LAATSTE HERZIENING VAN DE BIJSLUITER  
Februari 2002. 


