Samenstelling
Norit bevat per tablet 125 mg geactiveerde kool als werkzaam bestanddeel. Het
geneesmiddel bevat sacharose, lactose,
natriumcarboxylmethylcellulose en magnesiumstearaat als hulpstoffen.
Verpakking
Norit-tabletten zijn verpakt in potjes van
50 of 180 tabletten.
Werking
Norit bevat geactiveerde kool van plantaardige herkomst, hetgeen door haar
grote inwendige oppervlak in het maagdarmkanaal aanwezige schadelijke of
ongewenste stoffen kan adsorberen.
Leverancier
Norit N.V. (Amersfoort) is registratiehouder.
Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder RVG 02043.
Voor inlichtingen en correspondentie:
B.V., Diemen.
Vemedia informatielijn: 0900 2333666
(€ 0,15 p/min)
Toepassing
Norit wordt gebruikt ter aanvulling van
dieetmaatregelen bij acute diarree.
Gevallen waarin Norit niet moet worden gebruikt
Ernstige verstopping van het maagdarmkanaal of verdenking daarvan,
plotselinge buikpijn en met zweervorming gepaard gaande ontsteking van de
dikke darm.
Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Het gebruik van Norit zal in het algemeen
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de werking van oraal ingenomen geneesmiddelen verminderen. Gelijktijdig gebruik van Norit en orale contraceptiva
(‘de pil’) kan mogelijk de werkzaamheid
van de orale contraceptiva verminderen.
Een aanvullende methode van anticonceptie (b.v. gebruik van een condoom) is
in voorkomend geval noodzakelijk.
Speciale waarschuwingen
Indien de klachten na 3 dagen behandeling nog aanhouden, neem dan contact
op met uw (huis-)arts. Door gebruik van
de tabletten kan de ontlasting zwart kleuren.
Norit kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of het kind overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt
tijdens de zwangerschap en het geven
van borstvoeding. Gebruik van de tabletten heeft geen nadelige gevolgen voor de
rijvaardigheid en de bekwaamheid om
machines te gebruiken.
Dosering en wijze van gebruik
6-9 tabletten per keer innemen en maximaal 27 tabletten per dag.
Verspreid het innemen zo gelijkmatig
mogelijk over de dag.
De tabletten met water innemen.
Bijwerking(en)
Verstopping kan optreden. Indien een bijwerking optreedt die niet vermeld staat in
deze bijsluiter, neem dan contact op met
uw (huis-)arts of apotheek.
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Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn
De tabletten dienen bij een temperatuur
van 15-30°C en buiten bereik van kinderen bewaard te worden.
De uiterste gebruikstermijn van de tabletten is aangegeven op de onderkant
van de verpakking.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in
mei 2000.
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