CYTOTEC TABLET - 200 MCG
Bevat per tablet 200 microgram misoprostol.
Dit is een verkorte uitleg voor gebruik van medicatie, voorgeschreven door Gynaikon Klinieken.
Voor de volledige bijsluiter zie: https://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h24206.pdf
Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof misoprostol.

WERKING:
Door het samentrekken van de baarmoederspier helpt misoprostol (Cytotec) bij het afbreken van de zwangerschap. De zwangerschapsafbreking
is al in gang gezet door een tablet
mifepriston (Mifegyne) van 200 mg die
u in de kliniek heeft ingenomen.
DOSERING:
24 tot 72 uur na de mifepriston (Mifegyne) worden 4 tabletten misoprostol
van 200 microgram ingebracht in de
vagina of de wangzakken.
Als de tabletten worden geslikt
(hoewel wij dit niet adviseren), is het
raadzaam dit bij de maaltijd te doen.
LET OP: u moet deze tabletten gebruiken, óók als u al bent gaan bloeden als
gevolg van de mifepriston.
WANNEER BEGINT DE WERKING:
Het bloedverlies zal in ongeveer
95% van de gevallen binnen 24 uur
optreden.
BIJWERKINGEN
Bij meer dan 10% van het gebruik
zal diarree optreden. Deze verdwijnt
vanzelf.
Bij 1-10% kunnen bijwerkingen
optreden als maagdarmklachten (misselijkheid, overgeven, verstopping),
hoofdpijn en duizeligheid. Ook is
misoprostol schadelijk voor de vrucht
in 10% van de gevallen. Daarom raden
wij bij eventueel mislukken van de
zwangerschapsafbreking met de
abortuspil, een zuigcurettage aan.

BORSTVOEDING
Door het gebruik van misoprostol
is het mogelijk dat een baby door
borstvoeding diarree krijgt. Daarom
het advies om gedurende 12 uur af te
kolven en de melk niet te gebruiken.
OVERIGE OPMERKINGEN
Misoprostol is in Nederland op de
markt als een middel dat de maag
beschermt tegen overmatig maagzuur
bij het gebruik van pijnstillers zoals
bijvoorbeeld Diclofenac.
Als middel voor een zwangerschapsafbreking is het eigenlijk niet geregistreerd. Een arts mag een middel wel
‘off label’ voorschrijven als daar een
indicatie voor is. Het is uitgebreid aangetoond dat misoprostol goed werkt
als medicatie bij een zwangerschapsafbreking.

Disclaimer:
De inhoud van deze folder is met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld, maar het kan voorkomen
dat niet alle informatie in deze folder
op een bepaald moment actueel juist,
volledig of van toepassing is. De inhoud
van deze folder is slechts ter informatie,
er kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
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SPECIALIST OP HET GEBIED VAN ANTICONCEPTIE, ABORTUS EN MENOPAUZE

