
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE III 
 

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
ETIKETTERING EN BIJSLUITER 

 
 

Nota: Deze SmPC, etikettering en bijsluiter is de versie die geldig is op het moment van 
de beslissing van de Commissie. 

 
Na de beslissing van de Commissie zullen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, in 

samenwerking met de referentielidstaat, de productinformatie actualiseren indien nodig. 
Daarom vertegenwoordigen deze SmPC, etikettering en bijsluiter niet noodzakelijk de 

huidige tekst. 
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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
 

Voor geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn op medisch voorschrift. 
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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 10 mg harde capsules  
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 20 mg harde capsules 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg harde capsules 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
10 mg: iedere capsule bevat 10 mg omeprazol. 
20 mg: iedere capsule bevat 20 mg omeprazol. 
40 mg: iedere capsule bevat 40 mg omeprazol. 
 
Hulpstof: 
10 mg: iedere capsule bevat 4 mg lactose. 
20 mg: iedere capsule bevat 8 mg lactose. 
40 mg: iedere capsule bevat 9 mg lactose. 
 
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Capsule, hard (capsule). 
 
10 mg: harde gelatinecapsules met een ondoorzichtige roze romp voorzien van het cijfer 10 en een 
ondoorzichtig roze kapje voorzien van de letters A/OS, met daarin maagsapresistente pellets.  
 
20 mg: harde gelatinecapsules met een ondoorzichtige roze romp voorzien van het cijfer 20 en een 
ondoorzichtig roodbruin kapje voorzien van de letters A/OM, met daarin maagsapresistente pellets. 
 
40 mg: harde gelatinecapsules met een ondoorzichtige roodbruine romp voorzien van het cijfer 40 en 
een ondoorzichtig roodbruin kapje voorzien van de letters A/OL, met daarin maagsapresistente pellets. 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
Losec capsules zijn geïndiceerd voor: 
 
Volwassenen 
 Behandeling van ulcus duodeni 
 Preventie van recidieven van ulcus duodeni 
 Behandeling van maagzweren 
 Preventie van recidieven van maagzweren 
 In combinatie met geschikte antibiotica, eradicatie van Helicobacter pylori (H. pylori) bij ulcus 

pepticum 
 Behandeling van zweren in de maag en de twaalfvingerige darm die verband houden met het 

gebruik van NSAID’s 
 Preventie bij risicopatiënten van zweren in de maag en de twaalfvingerige darm die verband 

houden met het gebruik van NSAID’s 
 Behandeling van refluxoesofagitis 
 Onderhoudsbehandeling van patiënten die zijn genezen van refluxoesofagitis  
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 Behandeling van symptomatische gastro-oesofageale refluxziekte 
 Behandeling van het Zollinger-Ellison syndroom 
 
Kinderen 
Kinderen ouder dan 1 jaar en ≥ 10 kg 
 Behandeling van refluxoesofagitis 
 Symptomatische behandeling van brandend maagzuur en zure oprispingen bij gastro-

oesofageale refluxziekte 
 
Kinderen en adolescenten ouder dan 4 jaar 
 In combinatie met antibiotica, voor de behandeling van ulcus duodeni die zijn veroorzaakt door 

H. pylori. 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering voor volwassenen 
 
Behandeling van ulcus duodeni 
De aanbevolen dosis voor patiënten met een actieve zweer in de twaalfvingerige darm is eenmaal 
daags 20 mg Losec. De meeste patiënten genezen binnen twee weken. Patiënten die na deze eerste 
behandelingsperiode nog niet volledig zijn genezen, genezen over het algemeen binnen een 
daaropvolgende behandelingsperiode van twee weken. Voor patiënten met een hardnekkige zweer in 
de twaalfvingerige darm wordt eenmaal daags 40 mg Losec aanbevolen. Deze patiënten genezen over 
het algemeen binnen vier weken. 
 
Preventie van recidieven van ulcus duodeni 
Voor de preventie van recidieven van een zweer in de twaalfvingerige darm bij patiënten die niet 
geïnfecteerd zijn met H. pylori of indien eradicatie van H. pylori niet mogelijk is, wordt eenmaal 
daags 20 mg Losec aanbevolen. Voor sommige patiënten kan een dagelijkse dosis van 10 mg 
voldoende zijn. Indien de behandeling niet aanslaat, kan de dosis worden verhoogd naar 40 mg. 
 
Behandeling van maagzweren 
De aanbevolen dosis is eenmaal daags 20 mg Losec. De meeste patiënten genezen binnen vier weken. 
Patiënten die na deze eerste behandelingsperiode nog niet volledig zijn genezen, genezen over het 
algemeen binnen een daarop volgende behandelingsperiode van vier weken. Voor patiënten met een 
hardnekkige maagzweer wordt eenmaal daags 40 mg Losec aanbevolen. Deze patiënten genezen over 
het algemeen binnen acht weken. 
 
Preventie van recidieven van maagzweren 
Voor de preventie van recidieven van een hardnekkige maagzweer wordt eenmaal daags 20 mg Losec 
aanbevolen. Deze dosis kan indien nodig worden verhoogd naar eenmaal daags 40 mg Losec. 
 
Eradicatie van H. pylori bij ulcus pepticum 
Voor de eradicatie van H. pylori moet bij de keuze van antibiotica rekening worden gehouden met de 
mate waarin de individuele patiënt deze geneesmiddelen verdraagt. Daarnaast moeten de nationale, 
regionale en lokale resistentiepatronen en behandelingsrichtlijnen in acht worden genomen. 
 
 Losec 20 mg + claritromycine 500 mg + amoxicilline 1000 mg (elk twee maal daags gedurende 

een week), of 
 Losec 20 mg + claritromycine 250 mg (of 500 mg) + metronidazol 400 mg (of 500 mg of 

tinidazol 500 mg), elk twee maal daags gedurende een week, of 
 eenmaal daags Losec 40 mg in combinatie met amoxicilline 500 mg en metronidazol 400 mg, 

(of 500 mg of tinidazol 500 mg), beide drie maal daags, gedurende een week. 
 
Voor alle behandelingen geldt dat de behandeling na voltooiing mag worden herhaald als de patiënt 
nog steeds H. pylori-positief is. 
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Behandeling van zweren in de maag en de twaalfvingerige darm die verband houden met het gebruik 
van NSAID’s 
Voor de behandeling van zweren in de maag en de twaalfvingerige darm die verband houden met het 
gebruik van NSAID’s wordt eenmaal daags 20 mg Losec aanbevolen. De meeste patiënten genezen 
binnen vier weken. Patiënten die na deze eerste behandelingsperiode nog niet volledig zijn genezen, 
genezen over het algemeen binnen een daarop volgende behandelingsperiode van vier weken. 
 
Preventie bij risicopatiënten van zweren in de maag en de twaalfvingerige darm die verband houden 
met het gebruik van NSAID’s 
Voor de preventie van zweren in de maag en de twaalfvingerige darm die verband houden met het 
gebruik van NSAID’s bij risicopatiënten (leeftijd >60, voorgeschiedenis van zweren in de maag en de 
twaalfvingerige darm, voorgeschiedenis van bloedingen in het bovenste gedeelte van het 
maagdarmkanaal) wordt eenmaal daags 20 mg Losec aanbevolen. 
 
Behandeling van refluxoesofagitis 
De aanbevolen dosis is eenmaal daags 20 mg Losec. De meeste patiënten genezen binnen vier weken. 
Patiënten die na deze eerste behandelingsperiode nog niet volledig zijn genezen, genezen over het 
algemeen binnen een daarop volgende behandelingsperiode van vier weken. 
Voor patiënten met ernstige oesofagitis wordt eenmaal daags 40 mg Losec aanbevolen. Deze patiënten 
genezen over het algemeen binnen acht weken.  
 
Onderhoudsbehandeling van patiënten die zijn genezen van refluxoesofagitis 
Voor de langetermijnbehandeling van patiënten die zijn genezen van refluxoesofagitis wordt eenmaal 
daags 10 mg Losec aanbevolen. Deze dosis kan indien nodig worden verhoogd naar eenmaal daags 
20-40 mg Losec. 
 
Behandeling van symptomatische gastro- oesofageale refluxziekte  
De aanbevolen dosis is dagelijks 20 mg Losec. Het is mogelijk dat patiënten al goed reageren op 
10 mg per dag. Daarom moet de dosering per patiënt worden bepaald. 
Als de symptomen nog niet zijn verdwenen na een behandeling met dagelijks 20 mg Losec gedurende 
vier weken moet de patiënt nader worden onderzocht. 
 
Behandeling van het Zollinger-Ellison syndroom 
Voor patiënten met het Zollinger-Ellison syndroom moet de dosering per persoon worden bepaald en 
moet de behandeling worden voortgezet zolang dit klinisch noodzakelijk is. De aanbevolen dosis is in 
eerste instantie dagelijks 60 mg Losec. Bij alle patiënten met een ernstige aandoening en die 
onvoldoende reageerden op andere behandelingen konden de symptomen doeltreffend onder controle 
worden gebracht met dagelijkse doseringen van 20-120 mg Losec, en bij meer dan 90% van deze 
patiënten konden hiermee de symptomen onder controle worden gehouden. Bij een dosering van meer 
dan 80 mg Losec per dag moet deze worden verdeeld over tweemaal per dat te geven doses. 
 
Dosering voor kinderen 
 
Kinderen ouder dan 1 jaar en ≥ 10 kg 
Behandeling van refluxoesofagitis 
Symptomatische behandeling van brandend maagzuur en zure oprispingen bij gastro- oesofageale 
refluxziekte 
De aanbevolen dosering is als volgt: 
Leeftijd Gewicht Dosering 
≥1 jaar oud 10-20 kg Eenmaal daags 10 mg. De dosis kan indien nodig worden verhoogd 

naar eenmaal daags 20 mg. 
≥2 jaar oud > 20 kg Eenmaal daags 20 mg. De dosis kan indien nodig worden verhoogd 

naar eenmaal daags 40 mg. 
Refluxoesofagitis: de behandelingsduur bedraagt 4-8 weken. 
Symptomatische behandeling van brandend maagzuur en zure oprispingen bij gastro- oesofageale 
refluxziekte: de behandelingsduur bedraagt 2-4 weken. Als de symptomen na een behandelingsperiode 
van 2-4 weken nog niet zijn verdwenen, dan moet de patiënt nader worden onderzocht. 
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Kinderen en adolescenten ouder dan 4 jaar 
Behandeling van een zweer in de twaalfvingerige darm veroorzaakt door H. pylori 
Bij de keuze van een geschikte combinatiebehandeling moet rekening worden gehouden met de 
officiële nationale, regionale en lokale richtlijnen met betrekking tot bacteriële resistentie, 
behandelingsduur (over het algemeen 7 dagen, maar soms 14 dagen) en het juiste gebruik van 
antibacteriële middelen.  
De behandeling moet onder toezicht van een specialist staan. 
De aanbevolen dosering is als volgt: 
Gewicht Dosering 
15-30 kg Combinatie met twee antibiotica: Losec 10 mg, amoxicilline 25 mg/kg lichaamsgewicht en 

claritromycine 7,5 mg/kg lichaamsgewicht, alle drie gelijktijdig twee maal daags toegediend 
gedurende een week. 

31-40 kg Combinatie met twee antibiotica: Losec 20 mg, amoxicilline 750 mg en claritromycine 
7,5 mg/kg lichaamsgewicht, alle drie twee maal daags toegediend gedurende een week. 

> 40 kg Combinatie met twee antibiotica: Losec 20 mg, amoxicilline 1 g en claritromycine 500 mg, 
alle drie twee maal daags toegediend gedurende een week. 

 
Speciale patiëntengroepen 
Verminderde nierfunctie 
Voor patiënten met een verminderde nierfunctie is aanpassing van de dosering niet nodig (zie rubriek 
5.2). 
 
Verminderde leverfunctie 
Voor patiënten met een verminderde leverfunctie is een dagelijkse dosis van 10-20 mg mogelijk 
voldoende (zie rubriek 5.2). 
 
Ouderen (> 65 jaar oud) 
Voor ouderen is aanpassing van de dosering niet nodig (zie rubriek 5.2). 
 
Wijze van toediening 
Aanbevolen wordt om Losec capsules ´s ochtends in te nemen, bij voorkeur zonder voedsel, en in zijn 
geheel door te slikken met een half glas water. Niet op de capsules kauwen en de capsules niet 
verpulveren. 
 
Voor patiënten met slikproblemen en kinderen die alleen halfvast voedsel kunnen drinken of 
doorslikken 
De patiënten kunnen de capsule openen en de inhoud ervan doorslikken met een half glas water of na 
menging met een lichtzure vloeistof zoals vruchtensap of appelmoes of met niet-koolzuurhoudend 
water. Men moet de patiënten aanraden om de dispersie onmiddellijk in te nemen (of binnen een half 
uur), en vóór het drinken altijd goed te roeren, daarna met een half glas water te spoelen en dit leeg te 
drinken. 
Patiënten kunnen eventueel ook op de capsule zuigen en de pellets doorslikken met een half glas 
water. Patiënten mogen niet kauwen op de maagsapresistente pellets. 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
Overgevoeligheid voor omeprazol, voor gesubstitueerde benzimidazolen of voor één van de 
hulpstoffen. 
 
Net als andere protonpompremmers mag omeprazol niet in combinatie met nelfinavir worden gebruikt 
(zie rubriek 4.5). 
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4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
In geval van alarmerende verschijnselen (bijv. significant onbedoeld gewichtsverlies, herhaaldelijk 
overgeven, dysfagie, braken van bloed of zwarte ontlasting) en bij een (vermoedelijke) maagzweer, 
moet een maligne aandoening worden uitgesloten aangezien de behandeling de symptomen kan 
verlichten en de diagnose kan vertragen. 
 
Gelijktijdige toediening van protonpompremmers met atazanavir wordt niet aanbevolen (zie rubriek 
4.5). Wanneer de combinatie van atazanavir met een protonpompremmer niet kan worden 
vermeden, wordt nauwkeurige klinische controle (bijvoorbeeld viral load) in combinatie met 
verhoging van de dosering van atazanavir tot 400 mg samen met 100 mg ritonavir aanbevolen. De 
dosering van omeprazol 20 mg dient niet te worden overschreden. 
 
Zoals alle zuurremmende geneesmiddelen kan omeprazol de absorptie van vitamine B12 
(cyanocobalamine) door hypo- of achloorhydrie verminderen. Dit moet worden meegewogen bij 
chronische behandeling van patiënten met verminderde reserves vitamine B12 of risicofactoren voor 
verminderde vitamine B12 absorptie. 
 
Omeprazol is een CYP2C19-remmer. Bij aanvang of beëindiging van behandeling met omeprazol 
moet met de mogelijkheid van interacties met via CYP2C19 gemetaboliseerde geneesmiddelen 
rekening worden gehouden. Er is een interactie waargenomen tussen clopidogrel en omeprazol (zie 
rubriek 4.5). De klinische relevantie van deze interactie is onzeker. Als voorzorgsmaatregel dient het 
gelijktijdig gebruik van omeprazol en clopidogrel te worden ontmoedigd. 
 
Voor sommige chronisch zieke kinderen kan een langetermijnbehandeling nodig zijn, hoewel dit niet 
wordt aanbevolen. 
 
Losec bevat lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp 
lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. 
 
De behandeling met protonpompremmers kan leiden tot een licht verhoogd risico op gastro-intestinale 
infecties, zoals Salmonella- en Campylobacter (zie rubriek 5.1). 
 
Zoals in alle langetermijn behandelingen, vooral bij een behandelingsduur van meer dan 1 jaar, 
moeten de patiënten regelmatig gecontroleerd worden.  
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Effecten van omeprazol op de farmacokinetiek van andere werkzame stoffen 
 
Werkzame stoffen met pH afhankelijke absorptie 
Vanwege de verminderde hoeveelheid zuur in de maag door behandeling met omeprazol, kan 
de absorptie van geneesmiddelen waarbij de absorptie afhankelijk is van de pH in de maag toe- of 
afnemen. 
 
Nelfinavir, atazanavir 
De plasmaconcentraties van nelfinavir en atazanavir verminderen bij gelijktijdige toediening met 
omeprazol. 
 
De gelijktijdige toediening van omeprazol met nelfinavir is gecontra-indiceerd (zie rubriek 4.3). 
Gelijktijdige toediening van omeprazol (40 mg éénmaal daags) vermindert de gemiddelde nelvinavir 
blootstelling met ca. 40% en de gemiddelde blootstelling aan de farmacologisch-actieve metaboliet 
M8 was met ca. 75-90% gedaald. De interactie kan eveneens gepaard gaan met een remming van 
CYP2C19. 
 
De gelijktijdige toediening van omeprazol met atazanavir wordt niet aanbevolen (zie rubriek 4.4). De 
gelijktijdige toediening van omeprazol (40 mg éénmaal daags) en atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg 
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aan gezonde vrijwilligers leidde tot een daling van de blootstelling aan atazanavir van 75%. Verhoging 
van de dosering van atazanavir tot 400 mg woog niet op tegen het effect van omeprazol op de 
blootstelling aan atazanavir. De gelijktijdige toediening van omeprazol (20 mg éénmaal daags) en 
atazanavir 400 mg/ritonavir 100 mg aan gezonde vrijwilligers leidde tot een daling van de 
blootstelling aan atazanavir van ongeveer 30%, in vergelijking met atazanavir 300 mg/ritonavir 
100 mg éénmaal daags.  
 
Digoxine 
Bij gelijktijdige behandeling van gezonde personen met omeprazol (dagelijks 20 mg) en digoxine 
steeg de biologische beschikbaarheid van digoxine met 10%. Zelden werd toxiciteit met digoxine 
gerapporteerd. Voorzichtigheid moet worden betracht wanneer omeprazol in hoge doseringen aan 
bejaarde patiënten toegediend wordt. Therapeutische controle van digoxine moet dan versterkt 
worden. 
 
Clopidogrel 
In een crossover klinische studie werden clopidogrel alleen (300 mg loading dose, gevolgd door 
75 mg/dag) en clopidogrel met omeprazol (80 mg tegelijk met clopidogrel) gedurende 5 dagen 
toegediend. De blootstelling aan de actieve metaboliet van clopidogrel was afgenomen met 46% 
(dag 1) en 42% (dag 5) toen clopidogrel en omeprazol tegelijk werden toegediend. Gemiddelde 
remming van plaatjesaggregatie (IPA) was verminderd met 47% (24 uur) en 30% (dag 5) toen 
clopidogrel en omeprazol tegelijk werden toegediend. Een andere studie liet zien dat door toediening 
van clopidogrel en omeprazol op verschillende tijdstippen de interactie, die waarschijnlijk wordt 
gedreven door het remmende effect van omeprazol op CYP2C19, niet kon worden voorkomen. 
Rapportages van observationele en klinische studies zijn inconsistent wat betreft de klinische 
implicaties van deze FK/FD interactie op ernstige cardiovasculaire events. 
 
Andere werkzame stoffen 
De absorptie van posaconazol, erlotinib, ketoconazol en itraconazol is significant verminderd en de 
klinische werkzaamheid kan dus verstoord zijn. Gelijktijdig gebruik met posaconazol en erlotinib 
moet vermeden worden.  
 
Werkzame stoffen die worden gemetaboliseerd door CYP2C19 
Omeprazol is een matige remmer van CYP2C19, het belangrijkste enzym dat omeprazol 
metaboliseert. Hierdoor worden andere gelijktijdig toegediende werkzame stoffen die ook door 
CYP2C19 worden afgebroken, mogelijk minder goed gemetaboliseerd hetgeen kan leiden tot een 
hogere blootstelling aan deze stoffen. Voorbeelden van zulke geneesmiddelen zijn R-warfarine en 
andere vitamine K-antagonisten, cilostazol, diazepam en fenytoïne.  
 
Cilostazol 
Omeprazol, toegediend in een cross-over studie in doses van 40 mg aan gezonde vrijwilligers, 
veroorzaakte een stijging van de Cmax en AUC van cilostazol van respectievelijk 18% en 26%, en een 
stijging van de Cmax en AUC van één van zijn werkzame metabolieten van respectievelijk 29% en 
69%.  
 
Fenytoïne 
Het wordt aanbevolen om gedurende de eerste twee weken van de behandeling met omeprazol de 
fenytoïneconcentratie in het bloed te controleren en, indien de fenytoïnedosering wordt aangepast, om 
na afloop van de behandeling met omeprazol de fenytoïneconcentratie opnieuw te controleren en de 
dosis opnieuw aan te passen.  
 
Onbekend mechanisme 
 
Saquinavir 
De gelijktijdige toediening van omeprazol met saquinavir/ritonavir resulteerde in verhoogde 
plasmawaarden tot ongeveer 70% voor saquinavir, geassocieerd met een goede verdraagbaarheid bij 
patiënten geïnfecteerd met HIV.  
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Tacrolimus 
Er is een stijging van de concentratie tacrolimus in het serum gerapporteerd bij gelijktijdige toediening 
met omeprazol. Een versterkte controle van de concentraties van tacrolimus, alsmede van de 
nierfunctie (creatinine klaring) moet uitgevoerd worden, en indien nodig een dosisaanpassing van 
tacrolimus. 
 
Effecten van andere werkzame stoffen op de farmacokinetiek van omeprazol 
 
Remmers van CYP2C19 en/of CYP3A4 
Omdat omeprazol wordt gemetaboliseerd door CYP2C19 en CYP3A4 kunnen werkzame stoffen die 
CYP2C19 en CYP3A4 remmen (zoals claritromycine en voriconazol) leiden tot een verhoging van de 
concentratie omeprazol in het serum omdat omeprazol minder snel wordt afgebroken. Gelijktijdige 
behandeling met voriconazol resulteerde in meer dan een verdubbeling van de blootstelling aan 
omeprazol. Omdat hoge doses omeprazol goed worden verdragen, is aanpassing van de 
omeprazoldosis over het algemeen niet vereist. Aanpassing van de dosis dient echter wel te worden 
overwogen bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis en wanneer een 
langetermijnbehandeling is geïndiceerd. 
 
Stoffen die CYP2C19 en/of CYP3A4 induceren 
Werkzame stoffen waarvan bekend is dat ze CYP2C19, CYP3A4 of beide induceren (zoals 
rifampicine en Sint-Janskruid) kunnen leiden tot een daling van de concentratie omeprazol in het 
serum door versnelling van het metabolisme van omeprazol. 
 
4.6 Zwangerschap en borstvoeding 
 
De resultaten van drie prospectieve epidemiologische onderzoeken (met meer dan 1.000 
blootstellingen) duiden niet op bijwerkingen van omeprazol op de zwangerschap of op de gezondheid 
van de foetus/het pasgeboren kind. Omeprazol kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt.  
 
Omeprazol wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de 
zuigeling bij gebruik van therapeutische doses. 
 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Losec heeft waarschijnlijk geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te 
bedienen. Bijwerkingen als duizeligheid en visuele afwijkingen kunnen voorkomen (zie rubriek 4.8). 
Patiënten bij wie dit voorkomt, dienen niet te rijden of machines te bedienen. 
 
4.8 Bijwerkingen 
 
De meest voorkomende bijwerkingen (bij 1-10% van de patiënten) zijn hoofdpijn, buikpijn, 
constipatie, diarree, winderigheid en misselijkheid/braken. 
 
De volgende bijwerkingen zijn waargenomen of werden vermoed tijdens de klinische studies en na het 
in de handel brengen van omeprazol. Geen enkele bijwerking hield verband met de dosering. 
Onderstaande bijwerkingen zijn ingedeeld naar frequentie en naar Systeem/orgaanklasse (SOC). De 
frequentieklassen zijn als volgt ingedeeld: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100 tot <1/10), soms (≥1/1.000 
tot <1/100), zelden (≥1/10.000 tot <1/1.000), zeer zelden (<1/10.000), niet bekend (kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald). 
 
SOC/frequentie 
 

Bijwerking 

Bloed- en lymfestelselaandoeningen 
Zelden:  Leukopenie, trombocytopenie 
Zeer zelden:  Agranulocytose, pancytopenie 
Immuunsysteemaandoeningen 
Zelden: Overgevoeligheidsreacties zoals koorts, angio-oedeem en anafylactische 
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reacties/shock 
Voedings- en stofwisselingsstoornissen 
Zelden: Hyponatriëmie 
Zeer zelden: Hypomagnesiëmie 
Psychische stoornissen 
Soms: Slapeloosheid 
Zelden: Rusteloosheid, verwardheid, depressie 
Zeer zelden: Agressief gedrag, hallucinaties 
Zenuwstelselaandoeningen 
Vaak: Hoofdpijn 
Soms: Duizeligheid, paresthesie, slaperigheid  
Zelden: Verandering van smaak 
Oogaandoeningen 
Zelden: Wazig zien 
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen 
Soms: Duizeligheid 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 
Zelden: Bronchospasme 
Maagdarmstelselaandoeningen 
Vaak: Buikpijn, constipatie, diarree, winderigheid, misselijkheid/braken 
Zelden: Droge mond, stomatitis, gastro-intestinale candida-infecties 
Lever- en galaandoeningen 
Soms: Verhoogde leverenzymen 
Zelden: Hepatitis met of zonder geelzucht 
Zeer zelden: Leverfalen, encefalopathie bij patiënten met een bestaande leveraandoening 
Huid- en onderhuidaandoeningen 
Soms: Dermatitis, pruritus, huiduitslag, urticaria 
Zelden: Haaruitval, lichtgevoeligheid 
Zeer zelden: Erythema multiforme, stevens-johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen 
Zelden: Artralgie, myalgie 
Zeer zelden: Spierzwakte 
Nier- en urinewegaandoeningen 
Zelden: Interstitiële nefritis 
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen 
Zeer zelden: Gynaecomastie 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen  
Soms: Malaise, perifeer oedeem 
Zelden: Verhoogde transpiratie 
 
Pediatrische patiënten 
De veiligheid van omeprazol is onderzocht bij 310 kinderen met een aan maagzuur gerelateerde 
aandoening in de leeftijd van 0 tot 16 jaar. Er zijn beperkte langetermijn veiligheidsgegevens over 46 
kinderen die tijdens een klinisch onderzoek tot 749 dagen een onderhoudsbehandeling met omeprazol 
kregen voor ernstige erosieve oesofagitis. Het bijwerkingenprofiel was over het algemeen hetzelfde als 
bij volwassenen, zowel bij kortdurende als bij langdurige behandeling. Er zijn geen 
langetermijngegevens over de effecten van de behandeling met omeprazol op de puberteit en de groei. 
 
4.9 Overdosering 
 
Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over de effecten van overdoseringen met omeprazol bij 
mensen. In de literatuur zijn doses tot 560 mg beschreven en er is een aantal gevallen gerapporteerd 
van eenmalige doses tot 2400 mg omeprazol (120 keer de gebruikelijke aanbevolen klinische dosis). 
Misselijkheid, braken, duizeligheid, buikpijn, diarree en hoofdpijn zijn gerapporteerd. Ook apathie, 
depressie en verwardheid zijn in een aantal gevallen beschreven. 
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De beschreven symptomen waren van tijdelijke aard en er zijn geen ernstige gevolgen gerapporteerd. 
De eliminatiesnelheid bleef ongewijzigd (eerste orde kinetiek) bij verhoogde doses. De behandeling is 
indien nodig symptomatisch. 
 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1  Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: protonpompremmers, ATC-code: A02BC01 
 
Werkingsmechanisme 
Omeprazol is een racemisch mengsel van twee enantiomeren dat de secretie van maagzuur vermindert 
via een zeer doelgericht werkingsmechanisme. Omeprazol is een specifieke remmer van de zuurpomp 
in de pariëtale cel. Het heeft een snelle werking en zorgt voor beheersing van de klachten door de 
reversibele remming van maagzuursecretie met één dagelijkse dosis. 
 
Omeprazol is een zwakke base en wordt geconcentreerd en omgezet in de actieve vorm in het zeer 
zure milieu van de intracellulaire canaliculi binnen de pariëtale cel, waar het het enzym 
H+ K+-ATPase, de zuurpomp, remt. Dit effect op de laatste stap van de maagzuurvorming is dosis-
afhankelijk en zorgt voor een zeer effectieve remming van zowel de basale zuursecretie als de 
gestimuleerde zuursecretie, ongeacht de stimulus. 
 
Farmacodynamische effecten 
Alle waargenomen farmacodynamische effecten kunnen worden verklaard aan de hand van het effect 
van omeprazol op de maagzuursecretie. 
 
Effect op de maagzuursecretie 
Een eenmalige dagelijkse orale dosis omeprazol zorgt voor een snelle en effectieve remming van 
maagzuursecretie, zowel overdag als 's nachts, waarbij het maximale effect binnen 4 dagen behandelen 
wordt bereikt. Met omeprazol 20 mg wordt bij patiënten met een zweer in de twaalfvingerige darm 
een gemiddelde afname van de intragastrische zuurgraad over 24 uur bereikt van ten minste 80%, 
waarbij de gemiddelde afname van de piekzuurproductie na stimulering met pentagastrine 24 uur na 
de toediening ongeveer 70% bedraagt. 
 
Orale toediening met omeprazol 20 mg houdt de pH in de maag bij patiënten met een zweer in de 
twaalfvingerige darm gedurende gemiddeld 17 van de 24 uur ≥3. 
 
Als gevolg van een verminderde maagzuursecretie en een verminderde zuurgraad in de maag 
reduceert/normaliseert omeprazol op dosisafhankelijke wijze de blootstelling aan zuur van de 
slokdarm van patiënten met gastro-oesofageale refluxziekte. 
De remming van maagzuursecretie is gerelateerd aan de oppervlakte onder de plasmaconcentratie-
tijdcurve (AUC) van omeprazol en niet aan de daadwerkelijke plasmaconcentratie op een bepaald 
moment. 
 
Tijdens de behandeling met omeprazol is geen tachyfylaxie waargenomen. 
 
Effect op H. pylori 
H. pylori wordt in verband gebracht met ulcus pepticum, waaronder maagzweren en ulcus duodeni. H. 
pylori speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van gastritis. Samen met maagzuur speelt H. 
pylori een belangrijke rol bij de ontwikkeling van ulcus pepticum. H. pylori speelt een belangrijke rol 
bij de ontwikkeling van atrofische gastritis hetgeen in verband wordt gebracht met een verhoogde kans 
op het ontwikkelen van maagkanker. 
 
De eradicatie van H. pylori met omeprazol en antibacteriële middelen wordt in verband gebracht met 
hoge genezingspercentages en een langdurige remissie van ulcus pepticum.  
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Tweevoudige combinaties werden onderzocht en minder werkzaam bevonden dan drievoudige 
behandelingen. Zij kunnen echter in overweging genomen worden in geval van overgevoeligheid voor 
een drievoudige combinatie uitsluit. 
 
Andere effecten gerelateerd aan zuurremming  
Tijdens langetermijnbehandeling is een enigszins verhoogde frequentie van maagkliercysten 
maagkliercystengerapporteerd. Deze veranderingen zijn een fysiologische consequentie van een 
geprononceerde remming van de maagzuursecretie, en zijn goedaardig en lijken reversibel. 
 
Een verminderde zuurgraad in de maag leidt, ongeacht de oorzaak (waaronder protonpompremmers), 
tot een verhoging in de maag van het aantal bacteriën dat gewoonlijk in het spijsverteringskanaal 
aanwezig is. De behandeling met zuurremmende middelen kan leiden tot een licht verhoogd risico op 
gastro-intestinale infecties zoals Salmonella- en Campylobacter. 
 
Gebruik bij kinderen 
Tijdens een niet-gecontroleerd onderzoek onder kinderen (tussen de 1 en 16 jaar) met ernstige 
refluxoesofagitis verbeterde omeprazol in doses van 0,7 tot 1,4 mg/kg in 90% van de gevallen de mate 
van oesofagitis en werden de reflux-symptomen aanzienlijk verminderd. Tijdens een enkelblind 
onderzoek onder kinderen tussen de 0-24 maanden met klinisch vastgestelde gastro- oesofageale 
refluxziekte werden de kinderen behandeld met 0,5, 1,0 of 1,5 mg omeprazol/kg. De frequentie van 
braken/oprispingen nam na acht weken behandeling met 50% af, ongeacht de dosis. 
 
Eradicatie van H. pylori bij kinderen 
Een gerandomiseerd dubbelblind klinisch onderzoek (Héliot-studie) heeft uitgewezen dat omeprazol in 
combinatie met twee antibiotica (amoxicilline en claritromycine) veilig en werkzaam is bij de 
behandeling van H. pylori-infectie bij kinderen van 4 jaar en ouder met gastritis: H. pylori eradicatie 
percentage: 74,2% (23/31 patiënten) met omeprazol + amoxicilline + claritromycine versus 9,4% (3/32 
patiënten) met amoxicilline + claritromycine. Er was echter geen bewijs voor klinisch voordeel ten 
aanzien van dyspeptische symptomendyspeptische symptomen. Dit onderzoek heeft geen gegevens 
opgeleverd voor kinderen jonger dan 4 jaar. 
 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Absorptie  
Omeprazol en omeprazolmagnesium zijn zuur-labiel en worden daarom oraal toegediend in de vorm 
van maagsapresistent granulaat in capsules of tabletten. Omeprazol wordt snel geabsorbeerd, waarbij 
ongeveer 1-2 uur na toediening piekconcentraties in het plasma ontstaan. Absorptie van omeprazol 
vindt plaats in de dunne darm, en is over het algemeen volledig binnen 3-6 uur. Gelijktijdige inname 
van voedsel is niet van invloed op de biologische beschikbaarheid. De systemische beschikbaarheid 
(biologische beschikbaarheid) na een enkelvoudige orale dosis omeprazol is ongeveer 40%. Na 
herhaalde eenmaaldaagse toediening neemt de biologische beschikbaarheid toe tot ongeveer 60%.  
 
Distributie 
Het schijnbaar distributievolume bij gezonde vrijwilligers is ongeveer 0,3 l/kg lichaamsgewicht. 
Omeprazol is voor 97% gebonden aan plasma-eiwit. 
 
Metabolisme 
Omeprazol wordt volledig gemetaboliseerd door het cytochroom P450-systeem (CYP). Het 
metabolisme van omeprazol is grotendeels afhankelijk van het polymorf tot expressie gebrachte 
CYP2C19, dat verantwoordelijk is voor de vorming van hydroxyomeprazol, de belangrijkste 
metaboliet in het plasma. Het resterende gedeelte is afhankelijk van een andere specifieke isoform, 
CYP3A4, dat verantwoordelijk is voor de vorming van omeprazolsulfon. Als gevolg van de hoge 
affiniteit van omeprazol voor CYP2C19 is er potentieel voor competitieve remming en metabole 
geneesmiddelinteracties met andere substraten voor CYP2C19. Door de lage affiniteit met CYP3A4 
heeft omeprazol echter geen potentieel voor het remmen van het metabolisme van andere CYP3A4-
substraten. Daarnaast heeft omeprazol geen remmende werking op de belangrijkste CYP-enzymen. 
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Ongeveer 3% van de blanke bevolking en 15-20% van de Aziatische bevolking heeft geen 
functionerend CYP2C19-enzym. Deze mensen worden slechte metaboliseerders genoemd. Bij 
dergelijke individuen wordt omeprazol waarschijnlijk hoofdzakelijk gemetaboliseerd door CYP3A4. 
Na herhaalde eenmaaldaagse toediening van 20 mg omeprazol was de gemiddelde AUC bij slechte 
metaboliseerders 5 tot 10 keer hoger dan bij individuen met een functionerend CYP2C19-enzym 
(uitgebreide metaboliseerders). De gemiddelde piekconcentraties in het plasma waren ook hoger (3 tot 
5 keer). Deze bevindingen hebben geen implicaties voor de dosering van omeprazol. 
 
Eliminatie 
De plasma eliminatiehalfwaardetijd van omeprazol is over het algemeen korter dan een uur, zowel na 
enkelvoudige als herhaalde eenmaaldaagse orale toediening. Omeprazol wordt tussen twee doses door 
volledig uit het plasma geëlimineerd en heeft niet de neiging om te accumuleren bij eenmaaldaagse 
toediening. Bijna 80% van een orale dosis omeprazol wordt als metabolieten uitgescheiden via de 
urine. Het resterende gedeelte wordt uitgescheiden in de fecesfeces, voornamelijk via de gal. 
 
De AUC van omeprazol neemt toe bij herhaalde toediening. Deze toename is afhankelijk van de dosis 
en resulteert in een niet-lineair dosis-AUC-verband na herhaalde toediening. Deze tijd- en dosis-
afhankelijkheid worden veroorzaakt door een afname van het first-pass metabolisme en de 
systemische klaring, waarschijnlijk als gevolg van de remming van het CYP2C19-enzym door 
omeprazol en/of zijn metabolieten (bijv. het sulfon).  
Van geen enkele metaboliet zijn effecten op de secretie van maagzuur aangetoond.  
 
Speciale patiëntengroepen 
 
Verminderde leverfunctie 
Bij patiënten met een verminderde leverfunctie wordt omeprazol minder goed gemetaboliseerd 
waardoor de AUC hoger is. Bij eenmaaldaagse toediening is geen neiging tot accumulatie van 
omeprazol geconstateerd.  
 
Verminderde nierfunctie 
De farmacokinetiek van omeprazol, waaronder de systemische biologische beschikbaarheid en de 
eliminatiesnelheid, is onveranderd bij patiënten met een verminderde nierfunctie.  
 
Ouderen 
Bij ouderen wordt omeprazol iets minder snel gemetaboliseerd (75-79 jaar oud). 
 
Pediatrische patiënten 
Tijdens de behandeling van kinderen van 1 jaar en ouder met de aanbevolen doses zijn vergelijkbare 
plasmaconcentraties als bij volwassenen gevonden. Bij kinderen jonger dan 6 maanden is de klaring 
van omeprazol traag vanwege een geringe capaciteit om omeprazol te metaboliseren. 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Tijdens levenslange onderzoeken met ratten die werden behandeld met omeprazol zijn gastrische ECL 
celhyperplasie en ECL celcarcinoïden waargenomen. Deze veranderingen zijn het gevolg van 
aanhoudende hypergastrinemie als gevolg van zuurremming. Vergelijkbare bevindingen zijn 
gerapporteerd na de behandeling met H2-receptor-antagonisten, protonpompremmers en na 
gedeeltelijke fundectomie. Deze veranderingen zijn dus niet het gevolg van een rechtstreeks effect van 
specifieke werkzame stoffen. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Dinatriumwaterstoffosfaatdihydraat,  
hydroxypropylcellulose,  
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hydroxypropylmethylcellulose,  
watervrij lactose,  
magnesiumstearaat,  
mannitol,  
methacrylzuur co-polymeer,  
microkristallijne cellulose,  
macrogol (polyethyleenglycol),  
natriumlaurylsulfaat,  
ijzeroxide,  
titaniumdioxide, 
gelatine, 
drukinkt (bevat schellak, ammoniumhydroxide, kaliumhydroxide en zwart ijzeroxide) 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Niet van toepassing.  
 
6.3 Houdbaarheid 
 
3 jaar. 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Bewaren beneden 30°C. 
Fles: De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht. 
Blisterverpakking: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.  
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
HDPE fles: met een goed sluitende schroefdop van polypropyleen voorzien van een droogcapsule.  
10 mg: 5, 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 100 capsules; ziekenhuisverpakkingen van 140, 280 of 700 
capsules.  
20 mg: 5, 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 100 capsules; ziekenhuisverpakkingen van 140, 280 of 700 
capsules.  
40 mg: 5, 7, 14, 15, 28, 30, 60 capsules; ziekenhuisverpakkingen van 140, 280 of 700 capsules.  
 
Aluminium blisterverpakking.  
10 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 35, 50, 56, 84 capsules.  
20 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 60, 84 capsules.  
40 mg: 7, 14, 15, 28, 30 capsules. 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 
 
Geen bijzondere vereisten. 
 
 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
 
8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  
 
[nationaal te implementeren] 
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9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING 
VAN DE VERGUNNING 
 
[nationaal te implementeren] 
 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
[nationaal te implementeren] 
 
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van : {naam 
lidstaat/agentschap} 
 
[nationaal te implementeren] 
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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 10 mg maagsapresistente tabletten 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 20 mg maagsapresistente tabletten 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg maagsapresistente tabletten 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
10 mg: iedere maagsapresistente tablet bevat 10,3 mg omeprazolmagnesium overeenkomend met 
10 mg omeprazol 
20 mg: iedere maagsapresistente tablet bevat 20,6 mg omeprazolmagnesium overeenkomend met 
20 mg omeprazol 
40 mg: iedere maagsapresistente tablet bevat 41,3 mg omeprazolmagnesium overeenkomend met 
40 mg omeprazol 
 
Hulpstof: 
10 mg: iedere maagsapresistente tablet bevat 19-20 mg sucrose. 
20 mg: iedere maagsapresistente tablet bevat 19-20 mg sucrose. 
40 mg: iedere maagsapresistente tablet bevat 39-41 mg sucrose. 
 
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Maagsapresistente tablet. 
 
Losec 10 mg maagsapresistente tabletten: lichtroze langwerpige biconvexe filmomhulde tabletten met 
aan één zijde de inscriptie  of  en aan de andere zijde de inscriptie 10 mg, die maagsapresistente 
pellets bevatten. 
 
Losec 20 mg maagsapresistente tabletten: roze langwerpige biconvexe filmomhulde tabletten met aan 
één zijde de inscriptie  of  en aan de andere zijde de inscriptie 20 mg, die maagsapresistente 
pellets bevatten. 
 
Losec 40 mg maagsapresistente tabletten: donkerroodbruine langwerpige biconvexe filmomhulde 
tabletten met aan één zijde de inscriptie  of  en aan de andere zijde de inscriptie 40 mg en een 
breukstreep, die maagsapresistente pellets bevatten. 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
Losec maagsapresistente tabletten zijn geïndiceerd voor: 
 
Volwassenen 
 Behandeling van ulcus duodeni 
 Preventie van recidieven van ulcus duodeni 
 Behandeling van maagzweren 
 Preventie van recidieven van maagzweren 
 In combinatie met geschikte antibiotica, eradicatie van Helicobacter pylori (H. pylori) bij ulcus 

pepticum 
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 Behandeling van zweren in de maag en de twaalfvingerige darm die verband houden met het 
gebruik van NSAID’s 

 Preventie bij risicopatiënten van zweren in de maag en de twaalfvingerige darm die verband 
houden met het gebruik van NSAID’s 

 Behandeling van refluxoesofagitis 
 Onderhoudsbehandeling van patiënten die zijn genezen van refluxoesofagitis  
 Behandeling van symptomatische gastro-oesofageale  refluxziekte 
 Behandeling van het Zollinger-Ellison syndroom 
 
Kinderen 
Kinderen ouder dan 1 jaar en ≥ 10 kg 
 Behandeling van refluxoesofagitis 
 Symptomatische behandeling van brandend maagzuur en zure oprispingen bij gastro-

oesofageale  refluxziekte 
 
Kinderen en adolescenten ouder dan 4 jaar 
 In combinatie met antibiotica, voor de behandeling van ulcus duodeni die zijn veroorzaakt door 

H. pylori. 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering voor volwassenen 
 
Behandeling van ulcus duodeni 
De aanbevolen dosis voor patiënten met een actieve zweer in de twaalfvingerige darm is eenmaal 
daags 20 mg Losec. De meeste patiënten genezen binnen twee weken. Patiënten die na deze eerste 
behandelingsperiode nog niet volledig zijn genezen, genezen over het algemeen binnen een daarop 
volgende behandelingsperiode van twee weken. Voor patiënten met een hardnekkige zweer in de 
twaalfvingerige darm wordt eenmaal daags 40 mg Losec aanbevolen. Deze patiënten genezen over het 
algemeen binnen vier weken. 
 
Preventie van recidieven van ulcus duodeni 
Voor de preventie van recidieven van een zweer in de twaalfvingerige darm bij patiënten die niet 
geïnfecteerd zijn met H. pylori of indien eradicatie van H. pylori niet mogelijk is, wordt eenmaal 
daags 20 mg Losec aanbevolen. Voor sommige patiënten kan een dagelijkse dosis van 10 mg 
voldoende zijn. Indien de behandeling niet aanslaat, kan de dosis worden verhoogd naar 40 mg. 
 
Behandeling van maagzweren 
De aanbevolen dosis is eenmaal daags 20 mg Losec. De meeste patiënten genezen binnen vier weken. 
Patiënten die na deze eerste behandelingsperiode nog niet volledig zijn genezen, genezen over het 
algemeen binnen een daarop volgende behandelingsperiode van vier weken. Voor patiënten met een 
hardnekkige maagzweer wordt eenmaal daags 40 mg Losec aanbevolen. Deze patiënten genezen over 
het algemeen binnen acht weken. 
 
Preventie van recidieven van maagzweren 
Voor de preventie van recidieven van een hardnekkige maagzweer wordt eenmaal daags 20 mg Losec 
aanbevolen. Deze dosis kan indien nodig worden verhoogd naar eenmaal daags 40 mg Losec. 
 
Eradicatie van H. pylori bij ulcus pepticum 
Voor de eradicatie van H. pylori moet bij de keuze van antibiotica rekening worden gehouden met de 
mate waarin de individuele patiënt deze geneesmiddelen verdraagt. Daarnaast moeten de nationale, 
regionale en lokale resistentiepatronen en behandelingsrichtlijnen in acht worden genomen. 
 
 Losec 20 mg + claritromycine 500 mg + amoxicilline 1000 mg (elk twee maal daags gedurende 

een week), of 
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 Losec 20 mg + claritromycine 250 mg (of 500 mg) + metronidazol 400 mg (of 500 mg of 
tinidazol 500 mg), elk twee maal daags gedurende een week, of 

 eenmaal daags Losec 40 mg in combinatie met amoxicilline 500 mg en metronidazol 400 mg, 
(of 500 mg of tinidazol 500 mg), beide drie maal daags, gedurende een week. 

 
Voor alle behandelingen geldt dat de behandeling na voltooiing mag worden herhaald als de patiënt 
nog steeds H. pylori-positief is. 
 
Behandeling van zweren in de maag en de twaalfvingerige darm die verband houden met het gebruik 
van NSAID’s 
Voor de behandeling van zweren in de maag en de twaalfvingerige darm die verband houden met het 
gebruik van NSAID’s wordt eenmaal daags 20 mg Losec aanbevolen. De meeste patiënten genezen 
binnen vier weken. Patiënten die na deze eerste behandelingsperiode nog niet volledig zijn genezen, 
genezen over het algemeen binnen een daarop volgende behandelingsperiode van vier weken. 
 
Preventie bij risicopatiënten van zweren in de maag en de twaalfvingerige darm die verband houden 
met het gebruik van NSAID’s 
Voor de preventie van zweren in de maag en de twaalfvingerige darm die verband houden met het 
gebruik van NSAID’s bij risicopatiënten (leeftijd >60, voorgeschiedenis van zweren in de maag en de 
twaalfvingerige darm, voorgeschiedenis van bloedingen in het bovenste gedeelte van het 
maagdarmkanaal) wordt eenmaal daags 20 mg Losec aanbevolen. 
 
Behandeling van refluxoesofagitis 
De aanbevolen dosis is eenmaal daags 20 mg Losec. De meeste patiënten genezen binnen vier weken. 
Patiënten die na deze eerste behandelingsperiode nog niet volledig zijn genezen, genezen over het 
algemeen binnen een daarop volgende behandelingsperiode van vier weken. 
Voor patiënten met ernstige oesofagitis wordt eenmaal daags 40 mg Losec aanbevolen. Deze patiënten 
genezen over het algemeen binnen acht weken.  
 
Onderhoudsbehandeling van patiënten die zijn genezen van refluxoesofagitis  
Voor de langetermijnbehandeling van patiënten die zijn genezen van refluxoesofagitis wordt eenmaal 
daags 10 mg Losec aanbevolen. Deze dosis kan indien nodig worden verhoogd naar eenmaal daags 
20-40 mg Losec. 
 
Behandeling van symptomatische gastro-oesofageale  refluxziekte  
De aanbevolen dosis is dagelijks 20 mg Losec. Het is mogelijk dat patiënten al goed reageren op 
10 mg per dag. Daarom moet de dosering per patiënt worden bepaald. 
Als de symptomen nog niet zijn verdwenen na een behandeling met dagelijks 20 mg Losec gedurende 
vier weken moet de patiënt nader worden onderzocht. 
 
Behandeling van het Zollinger-Ellison syndroom 
Voor patiënten met het Zollinger-Ellison syndroom moet de dosering per persoon worden bepaald en 
moet de behandeling worden voortgezet zolang dit klinisch noodzakelijk is. De aanbevolen dosis is in 
eerste instantie dagelijks 60 mg Losec. Bij alle patiënten met een ernstige aandoening en die 
onvoldoende reageerden op andere behandelingen konden de symptomen doeltreffend onder controle 
worden gebracht met dagelijkse doseringen van 20-120 mg Losec, en bij meer dan 90% van deze 
patiënten konden hiermee de symptomen onder controle worden gehouden. Bij een dosering van meer 
dan 80 mg Losec per dag moet deze worden verdeeld over tweemaal per dat te geven doses. 
 
Dosering voor kinderen 
 
Kinderen ouder dan 1 jaar en ≥ 10 kg 
Behandeling van refluxoesofagitis 
Symptomatische behandeling van brandend maagzuur en zure oprispingen bij gastro-oesofageale 
refluxziekte 
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De aanbevolen dosering is als volgt: 
Leeftijd Gewicht Dosering 
≥ 1 jaar oud 10-20 kg Eenmaal daags 10 mg. De dosis kan indien nodig worden verhoogd 

naar eenmaal daags 20 mg. 
≥ 2 jaar oud > 20 kg Eenmaal daags 20 mg. De dosis kan indien nodig worden verhoogd 

naar eenmaal daags 40 mg. 
Refluxoesofagitis: de behandelingsduur bedraagt 4-8 weken. 
Symptomatische behandeling van brandend maagzuur en zure oprispingen bij gastro-oesofageale  
refluxziekte: de behandelingsduur bedraagt 2-4 weken. Als de symptomen na een behandelingsperiode 
van 2-4 weken nog niet zijn verdwenen, dan moet de patiënt nader worden onderzocht. 
 
Kinderen en adolescenten ouder dan 4 jaar 
Behandeling van een zweer in de twaalfvingerige darm veroorzaakt door H. pylori 
Bij de keuze van een geschikte combinatiebehandeling moet rekening worden gehouden met de 
officiële nationale, regionale en lokale richtlijnen met betrekking tot bacteriële resistentie, 
behandelingsduur (over het algemeen 7 dagen, maar soms 14 dagen) en het juiste gebruik van 
antibacteriële middelen.  
De behandeling moet onder toezicht van een specialist staan. 
De aanbevolen dosering is als volgt: 
Gewicht Dosering 
15-30 kg Combinatie met twee antibiotica: Losec 10 mg, amoxicilline 25 mg/kg lichaamsgewicht en 

claritromycine 7,5 mg/kg lichaamsgewicht, alle drie gelijktijdig twee maal daags toegediend 
gedurende een week. 

31-40 kg Combinatie met twee antibiotica: Losec 20 mg, amoxicilline 750 mg en claritromycine 
7,5 mg/kg lichaamsgewicht, alle drie twee maal daags toegediend gedurende een week. 

> 40 kg Combinatie met twee antibiotica: Losec 20 mg, amoxicilline 1 g en claritromycine 500 mg, 
alle drie twee maal daags toegediend gedurende een week. 

 
Speciale patiëntengroepen 
Verminderde nierfunctie 
Voor patiënten met een verminderde nierfunctie is aanpassing van de dosering niet nodig (zie rubriek 
5.2). 
 
Verminderde leverfunctie 
Voor patiënten met een verminderde leverfunctie is een dagelijkse dosis van 10-20 mg mogelijk 
voldoende (zie rubriek 5.2). 
 
Ouderen (>65 jaar oud) 
Voor ouderen is aanpassing van de dosering niet nodig (zie rubriek 5.2). 
 
Wijze van toediening 
Aanbevolen wordt om Losec tabletten ´s ochtends in te nemen en in zijn geheel door te slikken met 
een half glas water. Niet op de tabletten kauwen en de tabletten niet verpulveren. 
 
Voor patiënten met slikproblemen en kinderen die alleen halfvast voedsel kunnen drinken of 
doorslikken 
De patiënten kunnen de tablet breken en dispergeren in een eetlepel niet-koolzuurhoudend water en, 
indien gewenst, mengen met wat vruchtensap of appelmoes. Men moet de patiënten aanraden om de 
dispersie onmiddellijk in te nemen (of binnen een half uur) en vóór het drinken altijd goed te roeren, 
daarna met een half glas water te spoelen en dit leeg te drinken. GEEN melk of koolzuurhoudend 
water gebruiken. Patiënten mogen niet kauwen op de maagsapresistente pellets. 
4.3 Contra-indicaties 
 
Overgevoeligheid voor omeprazol, voor gesubstitueerde benzimidazolen of voor één van de 
hulpstoffen. 
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Net als andere protonpompremmers mag omeprazol niet in combinatie met  nelfinavir worden 
gebruikt (zie rubriek 4.5). 
 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
In geval van alarmerende verschijnselen (bijv. significant onbedoeld gewichtsverlies, herhaaldelijk 
overgeven, dysfagie, braken van bloed of zwarte ontlasting) en bij een (vermoedelijke) maagzweer, 
moet een maligne aandoening worden uitgesloten aangezien de behandeling de symptomen kan 
verlichten en de diagnose kan vertragen. 
 
De gelijktijdige toediening van atazanavir en een protonpompremmer wordt niet aanbevolen (zie 
rubriek 4.5). Indien de combinatie atazanavir en een protonpompremmer onvermijdelijk wordt geacht, 
dan is een strikte klinische controle (bijv. viral load) aan te bevelen in combinatie met een verhoging 
van de dosis atazanavir tot 400 mg met 100 mg ritonavir; een maximum dosis van 20 mg omeprazol 
mag niet overschreden worden. 
 
Zoals alle zuurremmende geneesmiddelen kan omeprazol de absorptie van vitamine B12 
(cyanocobalamine) door hypo- of achloorhydrie verminderen. Dit moet worden meegewogen bij 
chronische behandeling van patiënten met verminderde reserves vitamine B12 of risicofactoren voor 
verminderde vitamine B12-absorptie. 
 
Omeprazol is een CYP2C19-remmer. Bij het starten of stoppen met de behandeling met omeprazol 
moet rekening worden gehouden met potentiële interacties met geneesmiddelen die via CYP2C19 
worden gemetaboliseerd. Er is een interactie waargenomen tussen clopidogrel en omeprazol (zie 
rubriek 4.5). De klinische relevantie van deze interactie is onzeker. Als voorzorgsmaatregel dient het 
gelijktijdig gebruik van omeprazol en clopidogrel te worden ontmoedigd. 
 
Voor sommige chronisch zieke kinderen kan een langetermijnbehandeling nodig zijn, hoewel dit niet 
wordt aanbevolen. 
 
Losec maagsapresistente tabletten bevatten sucrose. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen 
als fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptie of sucrase-isomaltase insufficiëntie dienen dit 
geneesmiddel niet te gebruiken. 
 
De behandeling met protonpompremmers kan leiden tot een licht verhoogd risico op gastro-intestinale 
infecties zoals Salmonella en Campylobacter (zie rubriek 5.1). 
 
Zoals in alle langetermijn behandelingen, vooral bij een behandelingsduur van meer dan 1 jaar, 
moeten de patiënten regelmatig gecontroleerd worden.  
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Effecten van omeprazol op de farmacokinetiek van andere werkzame stoffen 
 
Werkzame stoffen met pH afhankelijke absorptie 
Vanwege de verminderde hoeveelheid zuur in de maag door behandeling met omeprazol, kan 
de absorptie van geneesmiddelen waarbij de absorptie afhankelijk is van de pH in de maag toe- of 
afnemen. 
 
Nelfinavir, atazanavir 
De plasmaconcentraties van nelfinavir en atazanavir verminderen bij gelijktijdige toediening van 
omeprazol. 
 
De gelijktijdige toediening van omeprazol met nelfinavir is gecontra-indiceerd (zie rubriek 4.3). 
Gelijktijdige toediening van omeprazol (40 mg éénmaal daags) vermindert de gemiddelde nelvinavir 
blootstelling met ca. 40% en de gemiddelde blootstelling aan de farmacologisch-actieve metaboliet 
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M8 was met ca. 75-90% gedaald. De interactie kan eveneens gepaard gaan met een remming van 
CYP2C19. 
 
De gelijktijdige toediening van omeprazol met atazanavir wordt niet aanbevolen (zie rubriek 4.4). De 
gelijktijdige toediening van omeprazol (40 mg éénmaal daags) en atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg 
aan gezonde vrijwilligers leidde tot een daling van de blootstelling aan atazanavir van 75%. Verhoging 
van de dosering van atazanavir tot 400 mg woog niet op tegen het effect van omeprazol op de 
blootstelling aan atazanavir. De gelijktijdige toediening van omeprazol (20 mg éénmaal daags) en 
atazanavir 400 mg/ritonavir 100 mg aan gezonde vrijwilligers leidde tot een daling van de 
blootstelling aan atazanavir van ongeveer 30%, in vergelijking met atazanavir 300 mg/ritonavir 100 
mg éénmaal daags.  
 
Digoxine 
Bij gelijktijdige behandeling van gezonde personen met omeprazol (dagelijks 20 mg) en digoxine 
steeg de biologische beschikbaarheid van digoxine met 10%. Zelden werd toxiciteit met digoxine 
gerapporteerd. Voorzichtigheid moet worden betracht wanneer omeprazol in hoge doseringen aan 
bejaarde patiënten toegediend wordt. Therapeutische controle van digoxine moet dan versterkt 
worden. 
 
Clopidogrel 
In een crossover klinische studie werden clopidogrel alleen (300 mg loading dose, gevolgd door 75 
mg/dag) en clopidogrel met omeprazol (80 mg tegelijk met clopidogrel) gedurende 5 dagen 
toegediend. De blootstelling aan de actieve metaboliet van clopidogrel was afgenomen met 46% (dag 
1) en 42% (dag 5) toen clopidogrel en omeprazol tegelijk werden toegediend. Gemiddelde remming 
van plaatjesaggregatie (IPA) was verminderd met 47% (24 uur) en 30% (dag 5) toen clopidogrel en 
omeprazol tegelijk werden toegediend. Een andere studie liet zien dat door toediening van clopidogrel 
en omeprazol op verschillende tijdstippen de interactie, die waarschijnlijk wordt gedreven door het 
remmende effect van omeprazol op CYP2C19, niet kon worden voorkomen. Rapportages van 
observationele en klinische studies zijn inconsistent wat betreft de klinische implicaties van deze 
FK/FD interactie op ernstige cardiovasculaire events. 
 
Andere werkzame stoffen 
De absorptie van posaconazol, erlotinib, ketoconazol en itraconazol is significant verminderd en de 
klinische werkzaamheid kan dus verstoord zijn. Gelijktijdig gebruik met posaconazol en erlotinib 
moet vermeden worden.  
 
Werkzame stoffen die worden gemetaboliseerd door CYP2C19 
Omeprazol is een matige remmer van CYP2C19, het belangrijkste enzym dat omeprazol 
metaboliseert. Hierdoor worden andere gelijktijdig toegediende werkzame stoffen die ook door 
CYP2C19 worden afgebroken, mogelijk minder goed gemetaboliseerd hetgeen kan leiden tot een 
hogere blootstelling aan deze stoffen. Voorbeelden van zulke geneesmiddelen zijn R-warfarine en 
andere vitamine K-antagonisten, cilostazol, diazepam en fenytoïne.  
 
Cilostazol 
Omeprazol, toegediend in een cross-over studie in doses van 40 mg aan gezonde vrijwilligers, 
veroorzaakte een stijging van de Cmax en AUC van cilostazol van respectievelijk 18% en 26%, en een 
stijging van de Cmax en AUC van één van zijn werkzame metabolieten van respectievelijk 29% en 
69%.  
 
Fenytoïne 
Aanbevolen wordt om gedurende de eerste twee weken van de behandeling met omeprazol de 
fenytoïneconcentratie in het bloed te controleren en, indien de fenytoïnedosering wordt aangepast, om 
na afloop van de behandeling met omeprazol de fenytoïneconcentratie opnieuw te controleren en de 
dosis opnieuw aan te passen.  
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Onbekend mechanisme 
 
Saquinavir 
De gelijktijdige toediening van omeprazol met saquinavir/ritonavir resulteerde in verhoogde 
plasmawaarden tot ongeveer 70% voor saquinavir, geassocieerd met een goede verdraagbaarheid bij 
patiënten geïnfecteerd met HIV.  
 
Tacrolimus 
Er is een stijging van de concentratie tacrolimus in het serum gerapporteerd bij gelijktijdige toediening 
met omeprazol. Een versterkte controle van de concentraties van tacrolimus, alsmede van de 
nierfunctie (creatinine klaring) moet uitgevoerd worden, en indien nodig een dosisaanpassing van 
tacrolimus. 
 
Effecten van andere werkzame stoffen op de farmacokinetiek van omeprazol 
 
Remmers van CYP2C19 en/of CYP3A4 
Omdat omeprazol wordt gemetaboliseerd door CYP2C19 en CYP3A4 kunnen werkzame stoffen die 
CYP2C19 en CYP3A4 remmen (zoals claritromycine en voriconazol) leiden tot een verhoging van de 
concentratie omeprazol in het serum omdat omeprazol minder snel wordt afgebroken. Gelijktijdige 
behandeling met voriconazol resulteerde in meer dan een verdubbeling van de blootstelling aan 
omeprazol. Omdat hoge doses omeprazol goed worden verdragen, is aanpassing van de 
omeprazoldosis over het algemeen niet vereist. Aanpassing van de dosis dient echter wel te worden 
overwogen bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis en wanneer een 
langetermijnbehandeling is geïndiceerd.  
 
Stoffen die CYP2C19 en/of CYP3A4 induceren 
Werkzame stoffen waarvan bekend is dat ze CYP2C19, CYP3A4 of beide induceren (zoals 
rifampicine en Sint-Janskruid) kunnen leiden tot een daling van de concentratie omeprazol in het 
serum door versnelling van het metabolisme van omeprazol. 
 
4.6 Zwangerschap en borstvoeding 
 
De restultaten van drie prospectieve epidemiologische onderzoeken (met meer dan 1.000 
blootstellingen) duiden niet op bijwerkingen van omeprazol op de zwangerschap of op de gezondheid 
van de foetus/het pasgeboren kind. Omeprazol kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt.  
 
Omeprazol wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de 
zuigeling bij gebruik van therapeutische doses. 
 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Losec heeft waarschijnlijk geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te 
bedienen. Bijwerkingen als duizeligheid en visuele afwijkingen kunnen voorkomen (zie rubriek 4.8). 
Patiënten bij wie dit voorkomt, dienen niet te rijden of machines te bedienen. 
 
4.8 Bijwerkingen 
 
De meest voorkomende bijwerkingen (bij 1-10% van de patiënten) zijn hoofdpijn, buikpijn, 
constipatie, diarree, winderigheid en misselijkheid/braken. 
 
De volgende bijwerkingen zijn waargenomen of werden vermoed tijdens de klinische studies en na het 
in de handel brengen van omeprazol. Geen enkele bijwerking hield verband met de dosering. 
Onderstaande bijwerkingen zijn ingedeeld naar frequentie en naar Systeem/orgaanklasse (SOC). De 
frequentieklassen zijn als volgt ingedeeld: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100 tot <1/10), soms (≥1/1.000 
tot <1/100), zelden (≥1/10.000 tot <1/1.000), zeer zelden (<1/10.000), niet bekend (kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald). 
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SOC/frequentie 
 

Bijwerking 

Bloed- en lymfestelselaandoeningen 
Zelden:  Leukopenie, trombocytopenie 
Zeer zelden:  Agranulocytose, pancytopenie 
Immuunsysteemaandoeningen 
Zelden: Overgevoeligheidsreacties zoals koorts, angio-oedeem en anafylactische 

reacties/shock 
Voedings- en stofwisselingsstoornissen 
Zelden: Hyponatriëmie 
Zeer zelden: Hypomagnesiëmie 
Psychische stoornissen 
Soms: Slapeloosheid 
Zelden: Rusteloosheid, verwardheid, depressie 
Zeer zelden: Agressief gedrag, hallucinaties 
Zenuwstelselaandoeningen 
Vaak: Hoofdpijn 
Soms: Duizeligheid, paresthesie, slaperigheid  
Zelden: Verandering van smaak 
Oogaandoeningen 
Zelden: Wazig zien 
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen 
Soms: Duizeligheid 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 
Zelden: Bronchospasme 
Maagdarmstelselaandoeningen 
Vaak: Buikpijn, constipatie, diarree, winderigheid, misselijkheid/braken 
Zelden: Droge mond, stomatitis, gastro-intestinale candida-infecties 
Lever- en galaandoeningen 
Soms: Verhoogde leverenzymen 
Zelden: Hepatitis met of zonder geelzucht 
Zeer zelden: Leverfalen, encefalopathie bij patiënten met een bestaande leveraandoening 
Huid- en onderhuidaandoeningen 
Soms: Dermatitis, pruritus, huiduitslag, urticaria 
Zelden: Haaruitval, lichtgevoeligheid 
Zeer zelden: Erythema multiforme, stevens-johnson-syndroom, toxische epidermale 

necrolyse  
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen 
Zelden: Artralgie, myalgie 
Zeer zelden: Spierzwakte 
Nier- en urinewegaandoeningen 
Zelden: Interstitiële nefritis 
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen 
Zeer zelden: Gynaecomastie 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen  
Soms: Malaise, perifeer oedeem 
Zelden: Verhoogde transpiratie 
 
Pediatrische patiënten 
De veiligheid van omeprazol is onderzocht bij 310 kinderen met een aan maagzuur gerelateerde 
aandoening in de leeftijd van 0 tot 16 jaar. Er zijn beperkte langetermijn veiligheidsgegevens over 46 
kinderen die tijdens een klinisch onderzoek tot 749 dagen een onderhoudsbehandeling met omeprazol 
kregen voor ernstige erosieve oesofagitis. Het bijwerkingenprofiel was over het algemeen hetzelfde als 
bij volwassenen, zowel bij kortdurende als bij langdurige behandeling. Er zijn geen 
langetermijngegevens over de effecten van de behandeling met omeprazol op de puberteit en de groei. 
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4.9 Overdosering 
 
Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over de effecten van overdoseringen met omeprazol bij 
mensen. In de literatuur zijn doses tot 560 mg beschreven en er is een aantal gevallen gerapporteerd 
van eenmalige doses tot 2400 mg omeprazol (120 keer de gebruikelijke aanbevolen klinische dosis). 
Misselijkheid, braken, duizeligheid, buikpijn, diarree en hoofdpijn zijn gerapporteerd. Ook apathie, 
depressie en verwardheid zijn in een aantal gevallen beschreven. 
 
De beschreven symptomen in verband met een overdosis omeprazol waren van tijdelijke aard en er 
zijn geen ernstige gevolgen gerapporteerd. De eliminatiesnelheid bleef ongewijzigd (eerste orde 
kinetiek) bij verhoogde doses. De behandeling is indien nodig symptomatisch. 
 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1  Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: protonpompremmers, ATC-code: A02BC01 
 
Werkingsmechanisme 
Omeprazol is een racemisch mengsel van twee enantiomeren dat de secretie van maagzuur vermindert 
via een zeer doelgericht werkingsmechanisme. Omeprazol is een specifieke remmer van de zuurpomp 
in de pariëtale cel. Het heeft een snelle werking en zorgt voor beheersing van de klachten door de 
reversibele remming van maagzuursecretie met één dagelijkse dosis. 
 
Omeprazol is een zwakke base en wordt geconcentreerd en omgezet in de actieve vorm in het zeer 
zure milieu van de intracellulaire canaliculi binnen de pariëtale cel, waar het het enzym 
H+ K+-ATPase, de zuurpomp, remt. Dit effect op de laatste stap van de maagzuurvorming is dosis-
afhankelijk en zorgt voor een zeer effectieve remming van zowel de basale zuursecretie als de 
gestimuleerde zuursecretie, ongeacht de stimulus. 
 
Farmacodynamische effecten 
Alle waargenomen farmacodynamische effecten kunnen worden verklaard aan de hand van het effect 
van omeprazol op de maagzuursecretie. 
 
Effect op de maagzuursecretie 
Een eenmalige dagelijkse orale dosis omeprazol zorgt voor een snelle en effectieve remming van 
maagzuursecretie, zowel overdag als 's nachts, waarbij het maximale effect binnen 4 dagen behandelen 
wordt bereikt. Met omeprazol 20 mg wordt bij patiënten met een zweer in de twaalfvingerige darm 
een gemiddelde afname van de intragastrische zuurgraad over 24 uur bereikt van ten minste 80%, 
waarbij de gemiddelde afname van de piekzuurproductie na stimulering met pentagastrine 24 uur na 
de toediening ongeveer 70% bedraagt . 
 
Orale toediening met omeprazol 20 mg houdt de pH in de maag bij patiënten met een zweer in de 
twaalfvingerige darm gedurende gemiddeld 17 van de 24 uur ≥3. 
 
Als gevolg van een verminderde maagzuursecretie en een verminderde zuurgraad in de maag 
reduceert/normaliseert omeprazol op dosisafhankelijke wijze de blootstelling aan zuur van de 
slokdarm van patiënten met gastro-oesofageale  refluxziekte. 
De remming van maagzuursecretie is gerelateerd aan de oppervlakte onder de plasmaconcentratie-
tijdcurve (AUC) van omeprazol en niet aan de daadwerkelijke plasmaconcentratie op een bepaald 
moment. 
 
Tijdens de behandeling met omeprazol is geen tachyfylaxie waargenomen. 
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Effect op H. pylori 
H. pylori wordt in verband gebracht met ulcus pepticum, waaronder maagzweren en ulcus duodeni. H. 
pylori speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van gastritis. Samen met maagzuur speelt H. 
pylori een belangrijke rol bij de ontwikkeling van ulcus pepticum. H. pylori speelt een belangrijke rol 
bij de ontwikkeling van atrofische gastritis hetgeen in verband wordt gebracht met een verhoogde kans 
op het ontwikkelen van maagkanker. 
 
De eradicatie van H. pylori met omeprazol en antibacteriële middelen wordt in verband gebracht met 
hoge genezingspercentages en een langdurige remissie van ulcus pepticum.  
 
Tweevoudige combinaties werden onderzocht en minder werkzaam bevonden dan drievoudige 
behandelingen. Zij kunnen echter in overweging genomen worden in geval overgevoeligheid voor een 
drievoudige combinatie uitsluit. 
 
Andere effecten gerelateerd aan zuurremming  
Tijdens langetermijnbehandeling is een enigszins verhoogde frequentie van maagkliercysten 
gerapporteerd. Deze veranderingen zijn een fysiologische consequentie van een geprononceerde 
remming van de maagzuursecretie, en zijn goedaardig en lijken reversibel. 
 
Een verminderde zuurgraad in de maag leidt, ongeacht de oorzaak (waaronder protonpompremmers), 
tot een verhoging in de maag van het aantal bacteriën dat gewoonlijk in het spijsverteringskanaal 
aanwezig is. De behandeling met zuurremmende middelen kan leiden tot een licht verhoogd risico op 
gastro-intestinale infecties zoals Salmonella en Campylobacter. 
 
Gebruik bij kinderen 
Tijdens een niet-gecontroleerd onderzoek onder kinderen (tussen de 1 en 16 jaar) met ernstige 
refluxoesofagitis verbeterde omeprazol in doses van 0,7 tot 1,4 mg/kg in 90% van de gevallen de mate 
van oesofagitis en werden de reflux-symptomen aanzienlijk verminderd. Tijdens een enkelblind 
onderzoek onder kinderen tussen de 0-24 maanden met klinisch vastgestelde gastro-oesofageale  
refluxziekte werden de kinderen behandeld met 0,5, 1,0 of 1,5 mg omeprazol/kg. De frequentie van 
braken/oprispingen nam na acht weken behandeling met 50% af, ongeacht de dosis. 
 
Eradicatie van H. pylori bij kinderen 
Een gerandomiseerd dubbelblind klinisch onderzoek (Héliot-studie) heeft uitgewezen dat omeprazol in 
combinatie met twee antibiotica (amoxicilline en claritromycine) veilig en werkzaam is bij de 
behandeling van H. pylori-infectie bij kinderen van 4 jaar en ouder met gastritis: H. pylori 
eradicatiepercentage: 74,2% (23/31 patiënten) met omeprazol + amoxicilline + claritromycine versus 
9,4% (3/32 patiënten) met amoxicilline + claritromycine. Er was echter geen bewijs voor klinisch 
voordeel ten aanzien van dyspeptische symptomen. Dit onderzoek heeft geen gegevens opgeleverd 
voor kinderen jonger dan 4 jaar. 
 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Absorptie 
Omeprazol en omeprazolmagnesium zijn zuur-labiel en worden daarom oraal toegediend in de vorm 
van maagsapresistent granulaat in capsules of tabletten. Omeprazol wordt snel geabsorbeerd, waarbij 
ongeveer 1-2 uur na toediening piekconcentraties in het plasma ontstaan. Absorptie van omeprazol 
vindt plaats in de dunne darm, en is over het algemeen volledig binnen 3-6 uur. Gelijktijdige inname 
van voedsel is niet van invloed op de biologische beschikbaarheid. De systemische beschikbaarheid 
(biologische beschikbaarheid) na een enkelvoudige orale dosis omeprazol is ongeveer 40%. Na 
herhaalde eenmaaldaagse toediening neemt de biologische beschikbaarheid toe tot ongeveer 60%.  
 
Distributie 
Het schijnbaar distributievolume bij gezonde vrijwilligers is ongeveer 0,3 l/kg lichaamsgewicht. 
Omeprazol is voor 97% gebonden aan plasma-eiwit. 
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Voor alle doses (10 mg, 20 mg en 40 mg) is bioequivalentie tussen Losec capsules en Losec 
maagsapresistente tabletten aangetoond, op basis van zowel de oppervlakte onder de omeprazol 
plasmaconcentratie-tijdcurve (AUC) als de maximale omeprazol plasmaconcentratie (Cmax).  
 
Metabolisme 
Omeprazol wordt volledig gemetaboliseerd door het cytochroom P450-systeem (CYP). Het 
metabolisme van omeprazol is grotendeels afhankelijk van het polymorf tot expressie gebrachte 
CYP2C19, dat verantwoordelijk is voor de vorming van hydroxyomeprazol, de belangrijkste 
metaboliet in het plasma. Het resterende gedeelte is afhankelijk van een andere specifieke isoform, 
CYP3A4, dat verantwoordelijk is voor de vorming van omeprazolsulfon. Als gevolg van de hoge 
affiniteit van omeprazol voor CYP2C19 is er potentieel voor competitieve remming en metabole 
geneesmiddelinteracties met andere substraten voor CYP2C19. Door de lage affiniteit met CYP3A4 
heeft omeprazol echter geen potentieel voor het remmen van het metabolisme van andere CYP3A4-
substraten. Daarnaast heeft omeprazol geen remmende werking op de belangrijkste CYP-enzymen. 
 
Ongeveer 3% van de blanke bevolking en 15-20% van de Aziatische bevolking heeft geen 
functionerend CYP2C19-enzym. Deze mensen worden slechte metaboliseerders genoemd. Bij 
dergelijke individuen wordt omeprazol waarschijnlijk hoofdzakelijk gemetaboliseerd door CYP3A4. 
Na herhaalde eenmaaldaagse toediening van 20 mg omeprazol was de gemiddelde AUC bij slechte 
metaboliseerders 5 tot 10 keer hoger dan bij individuen met een functionerend CYP2C19-enzym 
(uitgebreide metaboliseerders). De gemiddelde piekconcentraties in het plasma waren ook hoger (3 tot 
5 keer). Deze bevindingen hebben geen implicaties voor de dosering van omeprazol. 
 
Eliminatie 
De plasma eliminatiehalfwaardetijd van omeprazol is over het algemeen korter dan een uur, zowel na 
enkelvoudige als herhaalde eenmaaldaagse orale toediening. Omeprazol wordt tussen twee doses door 
volledig uit het plasma geëlimineerd en heeft niet de neiging om te accumuleren bij eenmaaldaagse 
toediening. Bijna 80% van een orale dosis omeprazol wordt als metabolieten uitgescheiden via de 
urine. Het resterende gedeelte wordt uitgescheiden in de feces, voornamelijk via de gal. 
 
De AUC van omeprazol neemt toe bij herhaalde toediening. Deze toename is afhankelijk van de dosis 
en resulteert in een niet-lineair dosis-AUC-verband na herhaalde toediening. Deze tijd- en dosis-
afhankelijkheid worden veroorzaakt door een afname van het first-pass metabolisme en de 
systemische klaring, waarschijnlijk als gevolg van de remming van het CYP2C19-enzym door 
omeprazol en/of zijn metabolieten (bijv. het sulfon).  
Van geen enkele metaboliet zijn effecten op de secretie van maagzuur aangetoond.  
 
Speciale patiëntengroepen 
 
Verminderde leverfunctie 
Bij patiënten met een verminderde leverfunctie wordt omeprazol minder goed gemetaboliseerd 
waardoor de AUC hoger is. Bij eenmaaldaagse toediening is geen neiging tot accumulatie van 
omeprazol geconstateerd.  
 
Verminderde nierfunctie 
De farmacokinetiek van omeprazol, waaronder de systemische biologische beschikbaarheid en de 
eliminatiesnelheid, is onveranderd bij patiënten met een verminderde nierfunctie.  
 
Ouderen 
Bij ouderen wordt omeprazol iets minder snel gemetaboliseerd (75-79 jaar oud). 
 
Pediatrische patiënten 
Tijdens de behandeling van kinderen van 1 jaar en ouder met de aanbevolen doses zijn vergelijkbare 
plasmaconcentraties als bij volwassenen gevonden. Bij kinderen jonger dan 6 maanden is de klaring 
van omeprazol traag vanwege een geringe capaciteit om omeprazol te metaboliseren. 
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5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Tijdens levenslange onderzoeken met ratten die werden behandeld met omeprazol zijn gastrische ECL 
cel hyperplasie en ECL celcarcinoïden waargenomen. Deze veranderingen zijn het gevolg van 
aanhoudende hypergastrinemie als gevolg van zuurremming. Vergelijkbare bevindingen zijn 
gerapporteerd na de behandeling met H2-receptor-antagonisten, protonpompremmers en na 
gedeeltelijke fundectomie. Deze veranderingen zijn dus niet het gevolg van een rechtstreeks effect van 
specifieke werkzame stoffen. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Microkristallijne cellulose, 
glycerylmonostearaat, 
hydroxypropylcellulose, 
hydroxypropylmethylcellulose, 
magnesiumstearaat, 
methacrylzuur co-polymeer, 
suikerbolletjes, 
paraffine, 
macrogol (polyethyleenglycol), 
polysorbaat, 
polyvinylpyrrolidon crosslinked, 
natriumhydroxide (voor pH-aanpassing), 
natriumstearylfumaraat, 
talk, 
triëthylcitraattriëthylcitraat, 
ijzeroxide, 
titaniumdioxide  
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Niet van toepassing. 
 
6.3 Houdbaarheid 
 
3 jaar. 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Bewaren beneden 25°C.  
Fles: De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht. 
Blisterverpakking: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. 
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
HDPE fles: met een goed sluitende schroefdop van polypropyleen voorzien van een droogcapsule.  
10 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 100 tabletten; ziekenhuisverpakking van 140 tabletten.  
20 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 100 tabletten; ziekenhuisverpakking van 140, 200, 280 tabletten.  
40 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 100 tabletten.  
 
Aluminium blisterverpakking.  
10 mg: 5, 7, 10, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100 tabletten; ziekenhuisverpakking van 560 
tabletten.  
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20 mg: 5, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletten; ziekenhuisverpakking van 560 
tabletten.  
40 mg: 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 100 tabletten; ziekenhuisverpakking van 560 tabletten. 
 
Geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakking (ziekenhuisverpakking):  
10 mg: 25 x 1, 28 x 1, 50 x 1, 56 x 1 tabletten.  
20 mg: 25 x 1, 28 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 100 x 1 tabletten.  
40 mg: 25 x 1, 28 x 1, 50 x 1 tabletten. 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 
 
Geen bijzondere vereisten 
 
 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
 
8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  
 
[nationaal te implementeren] 
 
 
9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING 
VAN DE VERGUNNING 
 
[nationaal te implementeren] 
 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
[nationaal te implementeren] 
 
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van: {naam 
lidstaat/agentschap} 
 
[nationaal te implementeren] 
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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg poeder voor oplossing voor infusie  
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Elke injectieflacon bevat 42,6 mg omeprazolnatrium overeenkomend met 40 mg omeprazol. Na 
reconstitutie bevat 1 ml 0,426 mg omeprazolnatrium, overeenkomend met 0,4 mg omeprazol. 
 
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Poeder voor oplossing voor infusie (poeder voor infusievloeistof) 
 
De pH interval in glucose is ongeveer 8,9-9,5 en in natriumchloride 0,9%, 9,3-10,3. 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
Losec voor intraveneus gebruik is geïndiceerd als alternatief voor orale behandeling bij de volgende 
indicaties. 
 
Volwassenen 
 Behandeling van ulcus duodeni 
 Preventie van recidieven van ulcus duodeni 
 Behandeling van maagzweren 
 Preventie van recidieven van maagzweren 
 In combinatie met geschikte antibiotica, eradicatie van Helicobacter pylori (H. pylori) bij ulcus 

pepticum 
 Behandeling van zweren in de maag en de twaalfvingerige darm die verband houden met het 

gebruik van NSAID’s 
 Preventie bij risicopatiënten van zweren in de maag en de twaalfvingerige darm die verband 

houden met het gebruik van NSAID’s 
 Behandeling van refluxoesofagitis 
 Onderhoudsbehandeling van patiënten die zijn genezen van refluxoesofagitis  
 Behandeling van symptomatische gastro-oesofageale  refluxziekte 
 Behandeling van het Zollinger-Ellison syndroom 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering  
Alternatief voor orale behandeling  
Voor patiënten voor wie orale toediening van geneesmiddelen niet geschikt is, wordt een 
eenmaaldaagse dosis Losec IV 40 mg aanbevolen. Voor patiënten die lijden aan het Zollinger-Ellison 
syndroom wordt in eerste instantie een eenmaaldaagse intraveneuze dosis Losec van 60 mg 
aanbevolen. Mogelijk zijn hogere dagelijkse doses nodig, en de dosering dient individueel te worden 
aangepast. Bij een dosering van meer dan 60 mg Losec per dag moet deze worden verdeeld over 
tweemaal per dag te gven doses.  
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Losec dient gedurende 20-30 minuten via een intraveneus infuus te worden toegediend. 
 
Zie rubriek 6.6 voor aanwijzingen voor de reconstitutie van het product vóór toediening. 
 
Speciale patiëntengroepen 
Verminderde nierfunctie 
Voor patiënten met een verminderde nierfunctie is aanpassing van de dosering niet nodig (zie rubriek 
5.2). 
 
Verminderde leverfunctie 
Voor patiënten met een verminderde leverfunctie is een dagelijkse dosis van 10-20 mg mogelijk 
voldoende (zie rubriek 5.2). 
 
Ouderen (> 65 jaar oud) 
Voor ouderen is aanpassing van de dosering niet nodig (zie rubriek 5.2). 
 
Kinderen 
Er is beperkte ervaring met het intraveneus gebruik van Losec bij kinderen. 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
Overgevoeligheid voor omeprazol, voor gesubstitueerde benzimidazolen of voor één van de 
hulpstoffen. 
 
Net als andere protonpompremmers mag omeprazol niet in combinatie met nelfinavir worden gebruikt 
(zie rubriek 4.5). 
 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
In geval van alarmerende verschijnselen (bijv. significant onbedoeld gewichtsverlies, herhaaldelijk 
overgeven, dysfagie, braken van bloed of zwarte ontlasting) en bij een (vermoedelijke) maagzweer, 
moet een maligne aandoening worden uitgesloten aangezien de behandeling de symptomen kan 
verlichten en de diagnose kan vertragen. 
 
De gelijktijdige toediening van atazanavir en een protonpompremmer wordt niet aanbevolen (zie 
rubriek 4.5). Indien de combinatie atazanavir en een protonpompremmer onvermijdelijk wordt geacht, 
dan is een strikte klinische controle (bijv. viral load) aan te bevelen in combinatie met een verhoging 
van de dosis atazanavir tot 400 mg met 100 mg ritonavir; een maximum dosis van 20 mg omeprazol 
mag niet overschreden worden. 
 
Zoals alle zuurremmende geneesmiddelen kan omeprazol de absorptie van vitamine B12 
(cyanocobalamine) door hypo- of achloorhydrie verminderen. Dit moet worden meegewogen bij 
chronische behandeling van patiënten met verminderde reserves vitamine B12 of risicofactoren voor 
verminderde vitamine B12-absorptie. 
 
Omeprazol is een CYP2C19-remmer. Bij aanvang of beëindiging van behandeling met omeprazol 
moet met de mogelijkheid van interacties met via CYP2C19 gemetaboliseerde geneesmiddelen 
rekening worden gehouden. Er is een interactie waargenomen tussen clopidogrel en omeprazol (zie 
rubriek 4.5). De klinische relevantie van deze interactie is onzeker. Als voorzorgsmaatregel dient het 
gelijktijdig gebruik van omeprazol en clopidogrel te worden ontmoedigd. 
 
De behandeling met protonpompremmers kan leiden tot een licht verhoogd risico op gastro-intestinale 
infecties zoals Salmonella- en Campylobacter (zie rubriek 5.1). 
 
Zoals in alle langetermijn behandelingen, vooral bij een behandelingsduur van meer dan 1 jaar, 
moeten de patiënten regelmatig gecontroleerd worden.  
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4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Effecten van omeprazol op de farmacokinetiek van andere werkzame stoffen 
 
Werkzame stoffen met pH-afhankelijke absorptie 
Vanwege de verminderde hoeveelheid zuur in de maag door behandeling met omeprazol, kan 
de absorptie van geneesmiddelen waarbij de absorptie afhankelijk is van de pH in de maag toe- of 
afnemen. 
 
Nelfinavir, atazanavir 
De plasmaconcentraties van nelfinavir en atazanavir verminderen bij gelijktijdige toediening van 
omeprazol. 
 
De gelijktijdige toediening van omeprazol met nelfinavir is gecontra-indiceerd (zie rubriek 4.3). 
Gelijktijdige toediening van omeprazol (40 mg éénmaal daags) vermindert de gemiddelde nelvinavir 
blootstelling met ca. 40% en de gemiddelde blootstelling aan de farmacologisch-actieve metaboliet 
M8 was met ca. 75-90% gedaald. De interactie kan eveneens gepaard gaan met een remming van 
CYP2C19. 
 
De gelijktijdige toediening van omeprazol met atazanavir wordt niet aanbevolen (zie rubriek 4.4). De 
gelijktijdige toediening van omeprazol (40 mg éénmaal daags) en atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg 
aan gezonde vrijwilligers leidde tot een daling van de blootstelling aan atazanavir van 75%. Verhoging 
van de dosering van atazanavir tot 400 mg woog niet op tegen het effect van omeprazol op de 
blootstelling aan atazanavir. De gelijktijdige toediening van omeprazol (20 mg éénmaal daags) en 
atazanavir 400 mg/ritonavir 100 mg aan gezonde vrijwilligers leidde tot een daling van de 
blootstelling aan atazanavir van ongeveer 30%, in vergelijking met atazanavir 300 mg/ritonavir 100 
mg éénmaal daags.  
 
Digoxine 
Bij gelijktijdige behandeling van gezonde personen met omeprazol (dagelijks 20 mg) en digoxine 
steeg de biologische beschikbaarheid van digoxine met 10%. Zelden werd toxiciteit met digoxine 
gerapporteerd. Voorzichtigheid moet worden betracht wanneer omeprazol in hoge doseringen aan 
bejaarde patiënten toegediend wordt. Therapeutische controle van digoxine moet dan versterkt 
worden. 
 
Clopidogrel 
In een crossover klinische studie werden clopidogrel alleen (300 mg loading dose, gevolgd door 75 
mg/dag) en clopidogrel met omeprazol (80 mg tegelijk met clopidogrel) gedurende 5 dagen 
toegediend. De blootstelling aan de actieve metaboliet van clopidogrel was afgenomen met 46% (dag 
1) en 42% (dag 5) toen clopidogrel en omeprazol tegelijk werden toegediend. Gemiddelde remming 
van plaatjesaggregatie (IPA) was verminderd met 47% (24 uur) en 30% (dag 5) toen clopidogrel en 
omeprazol tegelijk werden toegediend. Een andere studie liet zien dat door toediening van clopidogrel 
en omeprazol op verschillende tijdstippen de interactie, die waarschijnlijk wordt gedreven door het 
remmende effect van omeprazol op CYP2C19, niet kon worden voorkomen. Rapportages van 
observationele en klinische studies zijn inconsistent wat betreft de klinische implicaties van deze 
FK/FD interactie op ernstige cardiovasculaire events. 
 
Andere werkzame stoffen 
De absorptie van posaconazol, erlotinib, ketoconazol en itraconazol is significant verminderd en de 
klinische werkzaamheid kan dus verstoord zijn. Gelijktijdig gebruik met  posaconazol en erlotinib 
moet vermeden worden.  
 
Werkzame stoffen die worden gemetaboliseerd door CYP2C19 
Omeprazol is een matige remmer van CYP2C19, het belangrijkste enzym dat omeprazol 
metaboliseert. Hierdoor worden andere gelijktijdig toegediende werkzame stoffen die ook door 
CYP2C19 worden afgebroken, mogelijk minder goed gemetaboliseerd, hetgeen kan leiden tot een 
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hogere blootstelling aan deze stoffen. Voorbeelden van zulke geneesmiddelen zijn R-warfarine en 
andere vitamine K-antagonisten, cilostazol, diazepam en fenytoïne.  
 
Cilostazol 
Omeprazol, toegediend in een cross-over studie in doses van 40 mg aan gezonde vrijwilligers, 
veroorzaakte een stijging van de Cmax en AUC van cilostazol van respectievelijk 18% en 26%, en een 
stijging van de Cmax en AUC van één van zijn werkzame metabolieten van respectievelijk 29% en 
69%.  
 
Fenytoïne 
Het wordt aanbevolen om gedurende de eerste twee weken van de behandeling met omeprazol de 
fenytoïneconcentratie in het bloed te controleren en, indien de fenytoïnedosering wordt aangepast, om 
na afloop van de behandeling met omeprazol de fenytoïneconcentratie opnieuw te controleren en de 
dosis opnieuw aan te passen.  
 
Onbekend mechanisme 
 
Saquinavir 
De gelijktijdige toediening van omeprazol met saquinavir/ritonavir resulteerde in verhoogde 
plasmawaarden tot ongeveer 70 % voor saquinavir, geassocieerd met een goede verdraagbaarheid bij 
patiënten geïnfecteerd met HIV.  
 
Tacrolimus 
Er is een stijging van de concentratie tacrolimus in het serum gerapporteerd bij gelijktijdige toediening 
met omeprazol. Een versterkte controle van de concentraties van tacrolimus, alsmede van de 
nierfunctie (creatinineklaring) moet uitgevoerd worden, en indien nodig een dosisaanpassing van 
tacrolimus. 
 
Effecten van andere werkzame stoffen op de farmacokinetiek van omeprazol 
 
Remmers van CYP2C19 en/of CYP3A4 
Omdat omeprazol wordt gemetaboliseerd door CYP2C19 en CYP3A4 kunnen werkzame stoffen die 
CYP2C19 en CYP3A4 remmen (zoals claritromycine en voriconazol) leiden tot een verhoging van de 
concentratie omeprazol in het serum omdat omeprazol minder snel wordt afgebroken. Gelijktijdige 
behandeling met voriconazol resulteerde in meer dan een verdubbeling van de blootstelling aan 
omeprazol. Omdat hoge doses omeprazol goed worden verdragen, is aanpassing van de 
omeprazoldosis over het algemeen niet vereist. Aanpassing van de dosis dient echter wel te worden 
overwogen bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis en wanneer een 
langetermijnbehandeling is geïndiceerd.  
 
Stoffen die CYP2C19 en/of CYP3A4 induceren 
Werkzame stoffen waarvan bekend is dat ze CYP2C19, CYP3A4 of beide induceren (zoals 
rifampicine en Sint-Janskruid) kunnen leiden tot een daling van de concentratie omeprazol in het 
serum door versnelling van het metabolisme van omeprazol. 
 
4.6 Zwangerschap en borstvoeding 
 
De restultaten van drie prospectieve epidemiologische onderzoeken (met meer dan 1.000 
blootstellingen) duiden niet op bijwerkingen van omeprazol op de zwangerschap of op de gezondheid 
van de foetus/het pasgeboren kind. Omeprazol kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt.  
 
Omeprazol wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de 
zuigeling bij gebruik van therapeutische doses. 
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4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Losec heeft waarschijnlijk geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te 
bedienen. Bijwerkingen als duizeligheid en visuele afwijkingen kunnen voorkomen (zie rubriek 4.8). 
Patiënten bij wie dit voorkomt, dienen niet te rijden of machines te bedienen. 
 
4.8 Bijwerkingen 
 
De meest voorkomende bijwerkingen (bij 1-10% van de patiënten) zijn hoofdpijn, buikpijn, 
constipatie, diarree, winderigheid en misselijkheid/braken. 
 
De volgende bijwerkingen zijn waargenomen of werden vermoed tijdens de klinische studies en na het 
in de handel brengen van omeprazol. Geen enkele bijwerking hield verband met de dosering. 
Onderstaande bijwerkingen zijn ingedeeld naar frequentie en naar Systeem/orgaanklasse (SOC). De 
frequentieklassen zijn als volgt ingedeeld: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100 tot <1/10), soms (≥1/1.000 
tot <1/100), zelden (≥1/10.000 tot <1/1.000), zeer zelden (<1/10.000), niet bekend (kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald). 
 
SOC/frequentie 
 

Bijwerking 

Bloed- en lymfestelselaandoeningen 
Zelden:  Leukopenie, trombocytopenie 
Zeer zelden:  Agranulocytose, pancytopenie 
Immuunsysteemaandoeningen 
Zelden: Overgevoeligheidsreacties zoals koorts, angio-oedeem en anafylactische 

reacties/shock 
Voedings- en stofwisselingsstoornissen 
Zelden: Hyponatriëmie 
Zeer zelden: Hypomagnesiëmie 
Psychische stoornissen 
Soms: Slapeloosheid 
Zelden: Rusteloosheid, verwardheid, depressie 
Zeer zelden: Agressief gedrag, hallucinaties 
Zenuwstelselaandoeningen 
Vaak: Hoofdpijn 
Soms: Duizeligheid, paresthesie, slaperigheid  
Zelden: Verandering van smaak 
Oogaandoeningen 
Zelden: Wazig zien 
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen 
Soms: Duizeligheid 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 
Zelden: Bronchospasme 
Maagdarmstelselaandoeningen 
Vaak: Buikpijn, constipatie, diarree, winderigheid, misselijkheid/braken 
Zelden: Droge mond, stomatitis, gastro-intestinale candida-infecties 
Lever- en galaandoeningen 
Soms: Verhoogde leverenzymen 
Zelden: Hepatitis met of zonder geelzucht 
Zeer zelden: Leverfalen, encefalopathie bij patiënten met een bestaande leveraandoening 
Huid- en onderhuidaandoeningen 
Soms: Dermatitis, pruritus, huiduitslag, urticaria 
Zelden: Haaruitval, lichtgevoeligheid 
Zeer zelden: Erythema multiforme, stevens-johnson-syndroom, toxische epidermale 

necrolyse  
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen 
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Zelden: Artralgie, myalgie 
Zeer zelden: Spierzwakte 
Nier- en urinewegaandoeningen 
Zelden: Interstitiële nefritis 
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen 
Zeer zelden: Gynaecomastie 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen  
Soms: Malaise, perifeer oedeem 
Zelden: Verhoogde transpiratie 
 
In geïsoleerde gevallen van patiënten die in kritieke toestand verkeerden en die intraveneus zijn 
behandeld met omeprazol is irreversibele aantasting van het gezichtsvermogen gerapporteerd. Dit was 
met name het geval bij hoge doses, maar er is geen oorzakelijk verband aangetoond. 
 
4.9 Overdosering 
 
Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over de effecten van overdoseringen met omeprazol bij 
mensen. In de literatuur zijn doses tot 560 mg beschreven en er is een aantal gevallen gerapporteerd 
van eenmalige doses tot 2400 mg omeprazol (120 keer de gebruikelijke aanbevolen klinische dosis). 
Misselijkheid, braken, duizeligheid, buikpijn, diarree en hoofdpijn gerapporteerd. Ook apathie, 
depressie en verwardheid zijn in een aantal gevallen beschreven. 
 
De beschreven symptomen waren van tijdelijke aard en er zijn geen ernstige gevolgen gerapporteerd. 
De eliminatiesnelheid bleef ongewijzigd (eerste orde kinetiek) bij verhoogde doses. De behandeling is 
indien nodig symptomatisch. 
 
Tijdens klinische studies zijn intraveneuze doses van maximaal 270 mg per dag en maximaal 650 mg 
over drie dagen toegediend zonder dat dosisgerelateerde bijwerkingen zijn geconstateerd. 
 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1  Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: protonpompremmers, ATC-code: A02BC01 
 
Werkingsmechanisme 
Omeprazol is een racemisch mengsel van twee enantiomeren dat de secretie van maagzuur vermindert 
via een zeer doelgericht werkingsmechanisme. Omeprazol is een specifieke remmer van de zuurpomp 
in de pariëtale cel. Het heeft een snelle werking en zorgt voor beheersing van de klachten door de 
reversibele remming van maagzuursecretie met één dagelijkse dosis. 
 
Omeprazol is een zwakke base en wordt geconcentreerd en omgezet in de actieve vorm in het zeer 
zure milieu van de intracellulaire canaliculi binnen de pariëtale cel, waar het het enzym H+ K+ 
ATPase, de zuurpomp, remt. Dit effect op de laatste stap van de maagzuurvorming is dosis-afhankelijk 
en zorgt voor een zeer effectieve remming van zowel de basale zuursecretie als de gestimuleerde 
zuursecretie, ongeacht de stimulus. 
 
Farmacodynamische effecten 
Alle waargenomen farmacodynamische effecten kunnen worden verklaard aan de hand van het effect 
van omeprazol op de maagzuursecretie. 
 
Effect op de maagzuursecretie 
Intraveneus toegediend omeprazol leidt tot een dosisafhankelijke remming van maagzuursecretie bij 
de mens. Teneinde onmiddellijk een vergelijkbare afname van de intragastrische zuurgraad te 
verkrijgen als na herhaalde orale toediening van 20 mg wordt een eerste intraveneuze dosis van 40 mg 
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aanbevolen. Dit leidt tot een onmiddellijke afname van de intragastrische zuurgraad en een 
gemiddelde afname van ongeveer 90% over 24 uur voor zowel de iv-injectie als het iv-infuus. 
 
De remming van maagzuursecretie is gerelateerd aan de oppervlakte onder de plasmaconcentratie-
tijdcurve (AUC) van omeprazol en niet aan de daadwerkelijke plasmaconcentratie op een bepaald 
moment. 
 
Tijdens de behandeling met omeprazol is geen tachyfylaxie waargenomen.  
 
Effect op H. pylori 
H. pylori wordt in verband gebracht met ulcus pepticum, waaronder maagzweren en ulcus duodeni. H. 
pylori speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van gastritis. Samen met maagzuur speelt H. 
pylori een belangrijke rol bij de ontwikkeling van ulcus pepticum. H. pylori speelt een belangrijke rol 
bij de ontwikkeling van atrofische gastritis hetgeen in verband wordt gebracht met een verhoogde kans 
op het ontwikkelen van maagkanker. 
 
De eradicatie van H. pylori met omeprazol en antibacteriële middelen wordt in verband gebracht met 
hoge genezingspercentages en een langdurige remissie van ulcus pepticum.  
 
Andere effecten gerelateerd aan zuurremming  
Tijdens langetermijnbehandeling is een enigszins verhoogde frequentie van maagkliercysten 
gerapporteerd. Deze veranderingen zijn een fysiologische consequentie van een geprononceerde 
remming van de maagzuursecretie, en zijn goedaardig en lijken reversibel. 
 
Een verminderde zuurgraad in de maag leidt, ongeacht de oorzaak (waaronder protonpompremmers), 
tot een verhoging in de maag van het aantal bacteriën dat gewoonlijk in het spijsverteringskanaal 
aanwezig is. De behandeling met zuurremmende middelen kan leiden tot een licht verhoogd risico op 
gastro-intestinale infecties zoals Salmonella en Campylobacter. 
 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Distributie 
Het schijnbaar distributievolume bij gezonde vrijwilligers is ongeveer 0,3 l/kg lichaamsgewicht. 
Omeprazol is voor 97% gebonden aan plasma-eiwit. 
 
Metabolisme 
Omeprazol wordt volledig gemetaboliseerd door het cytochroom P450-systeem (CYP). Het 
metabolisme van omeprazol is grotendeels afhankelijk van het polymorf tot expressie gebrachte 
CYP2C19, dat verantwoordelijk is voor de vorming van hydroxyomeprazol, de belangrijkste 
metaboliet in het plasma. Het resterende gedeelte is afhankelijk van een andere specifieke isoform, 
CYP3A4, dat verantwoordelijk is voor de vorming van omeprazolsulfon. Als gevolg van de hoge 
affiniteit van omeprazol voor CYP2C19 is er potentieel voor competitieve remming en metabole 
geneesmiddelinteracties met andere substraten voor CYP2C19. Door de lage affiniteit met CYP3A4 
heeft omeprazol echter geen potentieel voor het remmen van het metabolisme van andere CYP3A4-
substraten. Daarnaast heeft omeprazol geen remmende werking op de belangrijkste CYP-enzymen. 
 
Ongeveer 3% van de blanke bevolking en 15-20% van de Aziatische bevolking heeft geen 
functionerend CYP2C19-enzym. Deze mensen worden slechte metaboliseerders genoemd. Bij 
dergelijke individuen wordt omeprazol waarschijnlijk hoofdzakelijk gemetaboliseerd door CYP3A4. 
Na herhaalde eenmaaldaagse toediening van 20 mg omeprazol was de gemiddelde AUC bij slechte 
metaboliseerders 5 tot 10 keer hoger dan bij individuen met een functionerend CYP2C19-enzym 
(uitgebreide metaboliseerders). De gemiddelde piekconcentraties in het plasma waren ook hoger (3 tot 
5 keer). Deze bevindingen hebben geen implicaties voor de dosering van omeprazol. 
 
Eliminatie 
Na een enkelvoudige dosis is de totale plasmaklaring ongeveer 30-40 l/uur. De plasma 
eliminatiehalfwaardetijd van omeprazol is over het algemeen korter dan een uur, zowel na 
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enkelvoudige als herhaalde eenmaaldaagse toediening. Omeprazol wordt tussen twee doses door 
volledig uit het plasma geëlimineerd en heeft niet de neiging om te accumuleren bij eenmaaldaagse 
toediening. Bijna 80% van een dosis omeprazol wordt als metabolieten uitgescheiden via de urine. Het 
resterende gedeelte wordt uitgescheiden in de feces, voornamelijk via de gal. 
 
De AUC van omeprazol neemt toe bij herhaalde toediening. Deze toename is afhankelijk van de dosis 
en resulteert in een niet-lineair dosis-AUC-verband na herhaalde toediening. Deze tijd- en dosis-
afhankelijkheid worden veroorzaakt door een afname van het first-pass metabolisme en de 
systemische klaring, waarschijnlijk als gevolg van de remming van het CYP2C19-enzym door 
omeprazol en/of zijn metabolieten (bijv. het sulfon).  
Van geen enkele metaboliet zijn effecten op de secretie van maagzuur aangetoond.  
 
Speciale patiëntengroepen 
 
Verminderde leverfunctie 
Bij patiënten met een verminderde leverfunctie wordt omeprazol minder goed gemetaboliseerd 
waardoor de AUC hoger is. Bij eenmaaldaagse toediening is geen neiging tot accumulatie van 
omeprazol geconstateerd.  
 
Verminderde nierfunctie 
De farmacokinetiek van omeprazol, waaronder de systemische biologische beschikbaarheid en de 
eliminatiesnelheid, is onveranderd bij patiënten met een verminderde nierfunctie.  
 
Ouderen 
Bij ouderen wordt omeprazol iets minder snel gemetaboliseerd (75-79 jaar oud). 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Tijdens levenslange onderzoeken met ratten die werden behandeld met omeprazol zijn gastrische ECL 
celhyperplasie en ECL cel carcinoïden waargenomen. Deze veranderingen zijn het gevolg van 
aanhoudende hypergastrinemie als gevolg van zuurremming. Vergelijkbare bevindingen zijn 
gerapporteerd na de behandeling met H2-receptor-antagonisten, protonpompremmers en na 
gedeeltelijke fundectomie. Deze veranderingen zijn dus niet het gevolg van een rechtstreeks effect van 
specifieke werkzame stoffen. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Dinatriumedetaat, 
natriumhydroxide (voor pH-aanpassing) 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Dit geneesmiddel mag niet worden gemengd met andere geneesmiddelen dan die vermeld zijn in 
rubriek 6.6. 
 
6.3 Houdbaarheid 
 
Ongeopende verpakkingen: 2 jaar.  
 
Gereconstitueerde oplossing:  
Chemische en fysische stabiliteit tijdens gebruik is aangetoond gedurende 12 uur bij 25°C na 
reconstitutie met natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor infusie, en gedurende 6 uur bij 25°C 
na reconstitutie met glucose 50 mg/ml (5%) oplossing voor infusie. 
 

36 



Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product onmiddellijk te worden gebruikt tenzij het is 
gereconstitueerd onder gecontroleerde en gevalideerde aseptische omstandigheden. 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Bewaren beneden 25°C.  
 
De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht. Injectieflacons kunnen 
echter bij normaal kunstlicht maximaal 24 uur buiten de verpakking worden bewaard. 
 
Voor de bewaarcondities van het gereconstitueerde geneesmiddel, zie rubriek 6.3. 
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
Injectieflacon van 10 ml van kleurloos boorsilicaat glas, type I. Stop van broombutyl rubber, dop van 
aluminium en een beschermdopje van polypropyleen kunststof. 
 
Verpakkingsgrootten: injectieflacons 1x40 mg, 5x40 mg, 10x40 mg. 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
 
De volledige inhoud van een injectieflacon dient in ongeveer 5 ml te worden opgelost en onmiddellijk 
daarna te worden verdund tot 100 ml. Natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor infusie of 
glucose 50 mg/ml (5%) oplossing voor infusie moet worden gebruikt. De stabiliteit van omeprazol 
wordt beïnvloed door de pH van de oplossing voor infusie. Daarom dienen geen andere oplosmiddelen 
of hoeveelheden te worden gebruikt voor verdunning. 
 
Bereiding 
1. Zuig met een spuit 5 ml infuusoplossing uit de 100 ml infuusfles of infuuszak. 
2. Voeg deze hoeveelheid toe aan de injectieflacon met het gevriesdroogde omeprazol. Het geheel 

goed mengen zodat alle omeprazol oplost. 
3. Zuig de omeprazoloplossing terug in de spuit. 
4. Breng de oplossing over naar de infuusfles of infuuszak. 
5. Herhaal stap 1-4 om ervoor te zorgen dat alle omeprazol wordt overgebracht van de 

injectieflacon naar de infuuszak of infuusfles. 
 
Alternatieve bereiding voor infusen in flexibele containers 
1. Gebruik een tweezijdige transfernaald en bevestig deze aan het injectiemembraan van de 

infuuszak. Bevestig het andere uiteinde van de naald aan de injectieflacon met het 
gevriesdroogde omeprazol. 

2. Los het omeprazol op door de infuusoplossing heen en weer te pompen tussen de infuuszak en 
de injectieflacon. 

3. Zorg ervoor dat alle omeprazol wordt opgelost. 
 
De oplossing voor infusie dient gedurende 20-30 minuten via een intraveneus infuus te worden 
toegediend. 
 
Alle ongebruikte producten of afvalmaterialen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale 
voorschriften. 
 
 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
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8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  
 
[nationaal te implementeren] 
 
  
9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING 
VAN DE VERGUNNING 
 
[nationaal te implementeren] 
 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
[nationaal te implementeren] 
 
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van: {naam 
lidstaat/agentschap} 
 
[nationaal te implementeren] 
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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie  
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Elke injectieflacon met poeder voor oplossing voor injectie bevat 42,6 mg omeprazolnatrium 
overeenkomend met 40 mg omeprazol. Na reconstitutie bevat 1 ml 4,26 mg omeprazolnatrium, 
overeenkomend met 4 mg omeprazol. 
 
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie (Poeder voor injectie en Oplosmiddel voor 
injectie) 
 
pH 8,8 tot 9,2 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
Losec voor intraveneus gebruik is geïndiceerd als alternatief voor orale behandeling bij de volgende 
indicaties: 
 
Volwassenen 
 Behandeling van ulcus duodeni 
 Preventie van recidieven van ulcus duodeni 
 Behandeling van maagzweren 
 Preventie van recidieven van maagzweren 
 In combinatie met geschikte antibiotica, eradicatie van Helicobacter pylori (H. pylori) bij ulcus 

pepticum 
 Behandeling van zweren in de maag en de twaalfvingerige darm die verband houden met het 

gebruik van NSAID’s 
 Preventie bij risicopatiënten van zweren in de maag en de twaalfvingerige darm die verband 

houden met het gebruik van NSAID’s 
 Behandeling van refluxoesofagitis 
 Onderhoudsbehandeling van patiënten die zijn genezen van refluxoesofagitis  
 Behandeling van symptomatische gastro-oesofageale  refluxziekte 
 Behandeling van het Zollinger-Ellison syndroom 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering  
Alternatief voor orale behandeling  
Voor patiënten voor wie orale toediening van geneesmiddelen niet geschikt is, wordt een 
eenmaaldaagse dosis Losec IV 40 mg aanbevolen. Voor patiënten die lijden aan het Zollinger-Ellison 
syndroom wordt in eerste instantie een eenmaaldaagse intraveneuze dosis Losec van 60 mg 
aanbevolen. Mogelijk zijn hogere dagelijkse doses nodig, en de dosering dient individueel te worden 
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aangepast. Bij een dosering van meer dan 60 mg Losec per dag moet deze worden verdeeld over 
tweemaal per dag te geven doses.  
 
Losec oplossing voor injectie dient uitsluitend te worden toegediend als intraveneuze injectie en mag 
niet worden toegevoegd aan infuusoplossingen. Na reconstitutie dient de injectie langzaam, gedurende 
ten minste 2,5 minuten, te worden toegediend met een maximum snelheid van 4 ml per minuut. Zie 
rubriek 6.6 voor aanwijzingen voor de reconstitutie van het product vóór toediening. 
 
Speciale patiëntengroepen 
Verminderde nierfunctie 
Voor patiënten met een verminderde nierfunctie is aanpassing van de dosering niet nodig (zie rubriek 
5.2). 
 
Verminderde leverfunctie 
Voor patiënten met een verminderde leverfunctie is een dagelijkse dosis van 10-20 mg mogelijk 
voldoende (zie rubriek 5.2). 
 
Ouderen (> 65 jaar oud) 
Voor ouderen is aanpassing van de dosering niet nodig (zie rubriek 5.2). 
 
Kinderen 
Er is beperkte ervaring met het intraveneus gebruik van Losec bij kinderen. 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
Overgevoeligheid voor omeprazol, voor gesubstitueerde benzimidazolen of voor één van de 
hulpstoffen. 
 
Net als andere protonpompremmers mag omeprazol niet in combinatie met nelfinavir worden gebruikt 
(zie rubriek 4.5). 
 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
In geval van alarmerende verschijnselen (bijv. significant onbedoeld gewichtsverlies, herhaaldelijk 
overgeven, dysfagie, braken van bloed of zwarte ontlasting) en bij een (vermoedelijke) maagzweer, 
moet een maligne aandoening worden uitgesloten aangezien de behandeling de symptomen kan 
verlichten en de diagnose kan vertragen. 
 
De gelijktijdige toediening van atazanavir en een protonpompremmer wordt niet aanbevolen (zie 
rubriek 4.5). Indien de combinatie atazanavir en een protonpompremmer onvermijdelijk wordt geacht, 
dan is een strikte klinische controle (bijv. viral load) aan te bevelen in combinatie met een verhoging 
van de dosis atazanavir tot 400 mg met 100 mg ritonavir; een maximum dosis van 20 mg omeprazol 
mag niet overschreden worden. 
 
Zoals alle zuurremmende geneesmiddelen kan omeprazol de absorptie van vitamine B12 
(cyanocobalamine) door hypo- of achloorhydrie verminderen. Dit moet worden meegewogen bij 
chronische behandeling van patiënten met verminderde reserves vitamine B12 of risicofactoren voor 
verminderde vitamine B12-absorptie. 
 
Omeprazol is een CYP2C19-remmer. Bij aanvang of beëindiging van behandeling met omeprazol 
moet met de mogelijkheid van interacties met via CYP2C19 gemetaboliseerde geneesmiddelen 
rekening worden gehouden. Er is een interactie waargenomen tussen clopidogrel en omeprazol (zie 
rubriek 4.5). De klinische relevantie van deze interactie is onzeker. Als voorzorgsmaatregel dient het 
gelijktijdig gebruik van omeprazol en clopidogrel te worden ontmoedigd. 
 
De behandeling met protonpompremmers kan leiden tot een licht verhoogd risico op gastro-intestinale 
infecties zoals Salmonella- en Campylobacter (zie rubriek 5.1). 
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Zoals in alle langetermijn behandelingen, vooral bij een behandelingsduur van meer dan 1 jaar, 
moeten de patiënten regelmatig gecontroleerd worden.  
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Effecten van omeprazol op de farmacokinetiek van andere werkzame stoffen 
 
Werkzame stoffen met pH-afhankelijke absorptie 
Vanwege de verminderde hoeveelheid zuur in de maag door behandeling met omeprazol, kan 
de absorptie van geneesmiddelen waarbij de absorptie afhankelijk is van de pH in de maag toe- of 
afnemen. 
 
Nelfinavir, atazanavir 
De plasmaconcentraties van nelfinavir en atazanavir verminderen bij gelijktijdige toediening van 
omeprazol. 
 
De gelijktijdige toediening van omeprazol met nelfinavir is gecontra-indiceerd (zie rubriek 4.3). 
Gelijktijdige toediening van omeprazol (40 mg éénmaal daags) vermindert de gemiddelde nelvinavir 
blootstelling met ca. 40% en de gemiddelde blootstelling aan de farmacologisch-actieve metaboliet 
M8 was met ca. 75-90% gedaald. De interactie kan eveneens gepaard gaan met een remming van 
CYP2C19. 
 
De gelijktijdige toediening van omeprazol met atazanavir wordt niet aanbevolen (zie rubriek 4.4). De 
gelijktijdige toediening van omeprazol (40 mg éénmaal daags) en atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg 
aan gezonde vrijwilligers leidde tot een daling van de blootstelling aan atazanavir van 75%. Verhoging 
van de dosering van atazanavir tot 400 mg woog niet op tegen het effect van omeprazol op de 
blootstelling aan atazanavir. De gelijktijdige toediening van omeprazol (20 mg éénmaal daags) en 
atazanavir 400 mg/ritonavir 100 mg aan gezonde vrijwilligers leidde tot een daling van de 
blootstelling aan atazanavir van ongeveer 30%, in vergelijking met atazanavir 300 mg/ritonavir 100 
mg éénmaal daags.  
 
Digoxine 
Bij gelijktijdige behandeling van gezonde personen met omeprazol (dagelijks 20 mg) en digoxine 
steeg de biologische beschikbaarheid van digoxine met 10%. Zelden werd toxiciteit met digoxine 
gerapporteerd. Voorzichtigheid moet worden betracht wanneer omeprazol in hoge doseringen aan 
bejaarde patiënten toegediend wordt. Therapeutische controle van digoxine moet dan versterkt 
worden. 
 
Clopidogrel 
In een crossover klinische studie werden clopidogrel alleen (300 mg loading dose, gevolgd door 75 
mg/dag) en clopidogrel met omeprazol (80 mg tegelijk met clopidogrel) gedurende 5 dagen 
toegediend. De blootstelling aan de actieve metaboliet van clopidogrel was afgenomen met 46% (dag 
1) en 42% (dag 5) toen clopidogrel en omeprazol tegelijk werden toegediend. Gemiddelde remming 
van plaatjesaggregatie (IPA) was verminderd met 47% (24 uur) en 30% (dag 5) toen clopidogrel en 
omeprazol tegelijk werden toegediend. Een andere studie liet zien dat door toediening van clopidogrel 
en omeprazol op verschillende tijdstippen de interactie, die waarschijnlijk wordt gedreven door het 
remmende effect van omeprazol op CYP2C19, niet kon worden voorkomen. Rapportages van 
observationele en klinische studies zijn inconsistent wat betreft de klinische implicaties van deze 
FK/FD interactie op ernstige cardiovasculaire events. 
 
Andere werkzame stoffen 
De absorptie van posaconazol, erlotinib, ketoconazol en itraconazol is significant verminderd en de 
klinische doeltreffendheid kan dus verstoord zijn. Gelijktijdig gebruik van posaconazol en erlotinib 
moet vermeden worden.  
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Werkzame stoffen die worden gemetaboliseerd door CYP2C19 
Omeprazol is een matige remmer van CYP2C19, het belangrijkste enzym dat omeprazol 
metaboliseert. Hierdoor worden andere gelijktijdig toegediende werkzame stoffen die ook door 
CYP2C19 worden afgebroken, mogelijk minder goed gemetaboliseerd, hetgeen kan leiden tot een 
hogere blootstelling aan deze stoffen. Voorbeelden van zulke geneesmiddelen zijn R-warfarine en 
andere vitamine K-antagonisten, cilostazol, diazepam en fenytoïne.  
 
Cilostazol 
Omeprazol, toegediend in een cross-over studie in doses van 40 mg aan gezonde vrijwilligers, 
veroorzaakte een stijging van de Cmax en AUC van cilostazol van respectievelijk 18% en 26%, en een 
stijging van de Cmax en AUC van één van zijn werkzame metabolieten van respectievelijk 29% en 
69%.  
 
Fenytoïne 
Het wordt aanbevolen om gedurende de eerste twee weken van de behandeling met omeprazol de 
fenytoïneconcentratie in het bloed te controleren en, indien de fenytoïnedosering wordt aangepast, om 
na afloop van de behandeling met omeprazol de fenytoïneconcentratie opnieuw te controleren en de 
dosis opnieuw aan te passen.  
 
Onbekend mechanisme 
 
Saquinavir 
De gelijktijdige toediening van omeprazol met saquinavir/ritonavir resulteerde in verhoogde 
plasmawaarden tot ongeveer 70% voor saquinavir, geassocieeerd met een goede tolerantie bij 
patiënten geïnfecteerd met HIV.  
 
Tacrolimus 
Er is een stijging van de concentratie tacrolimus in het serum gerapporteerd bij gelijktijdige toediening 
met omeprazol. Een versterkte controle van de concentraties van tacrolimus, alsmede van de 
nierfunctie (creatinine klaring) moet uitgevoerd worden, en indien nodig een dosisaanpassing van 
tacrolimus. 
 
Effecten van andere werkzame stoffen op de farmacokinetiek van omeprazol 
 
Remmers van CYP2C19 en/of CYP3A4 
Omdat omeprazol wordt gemetaboliseerd door CYP2C19 en CYP3A4 kunnen werkzame stoffen die 
CYP2C19 en CYP3A4 remmen (zoals claritromycine en voriconazol) leiden tot een verhoging van de 
concentratie omeprazol in het serum omdat omeprazol minder snel wordt afgebroken. Gelijktijdige 
behandeling met voriconazol resulteerde in meer dan een verdubbeling van de blootstelling aan 
omeprazol. Omdat hoge doses omeprazol goed worden verdragen, is aanpassing van de 
omeprazoldosis over het algemeen niet vereist. Aanpassing van de dosis dient echter wel te worden 
overwogen bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis en wanneer een 
langetermijnbehandeling is geïndiceerd.  
 
Stoffen die CYP2C19 en/of CYP3A4 induceren 
Werkzame stoffen waarvan bekend is dat ze CYP2C19, CYP3A4 of beide induceren (zoals 
rifampicine en Sint-Janskruid) kunnen leiden tot een daling van de concentratie omeprazol in het 
serum door versnelling van het metabolisme van omeprazol. 
 
4.6 Zwangerschap en borstvoeding 
 
De resultaten van drie prospectieve epidemiologische onderzoeken (met meer dan 1.000 
blootstellingen) duiden niet op bijwerkingen van omeprazol op de zwangerschap of op de gezondheid 
van de foetus/het pasgeboren kind. Omeprazol kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt.  
 
Omeprazol wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de 
zuigeling bij gebruik van therapeutische doses. 
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4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Losec heeft waarschijnlijk geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te 
bedienen. Bijwerkingen als duizeligheid en visuele afwijkingen kunnen voorkomen (zie rubriek 4.8). 
Patiënten bij wie dit voorkomt, dienen niet te rijden of machines te bedienen. 
 
4.8 Bijwerkingen 
 
De meest voorkomende bijwerkingen (bij 1-10% van de patiënten) zijn hoofdpijn, buikpijn, 
constipatie, diarree, winderigheid en misselijkheid/braken. 
 
De volgende bijwerkingen zijn waargenomen of werden vermoed tijdens de klinische studies en na het 
in de handel brengen van omeprazol. Geen enkele bijwerking hield verband met de dosering. 
Onderstaande bijwerkingen zijn ingedeeld naar frequentie en naar Systeem/orgaanklasse (SOC). De 
frequentieklassen zijn als volgt ingedeeld: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100 tot <1/10), soms (≥1/1.000 
tot <1/100), zelden (≥1/10.000 tot <1/1.000), zeer zelden (<1/10.000), niet bekend (kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald). 
 
SOC/frequentie 
 

Bijwerking 

Bloed- en lymfestelselaandoeningen 
Zelden:  Leukopenie, trombocytopenie 
Zeer zelden:  Agranulocytose, pancytopenie 
Immuunsysteemaandoeningen 
Zelden: Overgevoeligheidsreacties zoals koorts, angio-oedeem en anafylactische 

reacties/shock 
Voedings- en stofwisselingsstoornissen 
Zelden: Hyponatriëmie 
Zeer zelden: Hypomagnesiëmie 
Psychische stoornissen 
Soms: Slapeloosheid 
Zelden: Rusteloosheid, verwardheid, depressie 
Zeer zelden: Agressief gedrag, hallucinaties 
Zenuwstelselaandoeningen 
Vaak: Hoofdpijn 
Soms: Duizeligheid, paresthesie, slaperigheid  
Zelden: Verandering van smaak 
Oogaandoeningen 
Zelden: Wazig zien 
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen 
Soms: Duizeligheid 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 
Zelden: Bronchospasme 
Maagdarmstelselaandoeningen 
Vaak: Buikpijn, constipatie, diarree, winderigheid, misselijkheid/braken 
Zelden: Droge mond, stomatitis, gastro-intestinale candida-infecties 
Lever- en galaandoeningen 
Soms: Verhoogde leverenzymen 
Zelden: Hepatitis met of zonder geelzucht 
Zeer zelden: Leverfalen, encefalopathie bij patiënten met een bestaande leveraandoening 
Huid- en onderhuidaandoeningen 
Soms: Dermatitis, pruritus, huiduitslag, urticaria 
Zelden: Haaruitval, lichtgevoeligheid 
Zeer zelden: Erythema multiforme, stevens-johnson-syndroom, toxische epidermale 

necrolyse  
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Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen 
Zelden: Artralgie, myalgie 
Zeer zelden: Spierzwakte 
Nier- en urinewegaandoeningen 
Zelden: Interstitiële nefritis 
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen 
Zeer zelden: Gynaecomastie 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen  
Soms: Malaise, perifeer oedeem 
Zelden: Verhoogde transpiratie 
 
In geïsoleerde gevallen van patiënten die in kritieke toestand verkeerden en die intraveneus zijn 
behandeld met omeprazol is irreversibele aantasting van het gezichtsvermogen gerapporteerd. Dit was 
met name het geval bij hoge doses, maar er is geen oorzakelijk verband aangetoond. 
 
4.9 Overdosering 
 
Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over de effecten van overdoseringen met omeprazol bij 
mensen. In de literatuur zijn doses tot 560 mg beschreven en er is een aantal gevallen gerapporteerd 
van eenmalige doses tot 2400 mg omeprazol (120 keer de gebruikelijke aanbevolen klinische dosis). 
Misselijkheid, braken, duizeligheid, buikpijn, diarree en hoofdpijn zijn gerapporteerd. Ook apathie, 
depressie en verwardheid zijn in een aantal gevallen beschreven. 
 
De beschreven symptomen waren van tijdelijke aard en er zijn geen ernstige gevolgen gerapporteerd. 
De eliminatiesnelheid bleef ongewijzigd (eerste orde kinetiek) bij verhoogde doses. De behandeling is 
indien nodig symptomatisch. 
 
Tijdens klinische studies zijn intraveneuze doses van maximaal 270 mg per dag en maximaal 650 mg 
over drie dagen toegediend zonder dat dosisgerelateerde bijwerkingen zijn geconstateerd. 
 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1  Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: protonpompremmers, ATC-code: A02BC01 
 
Werkingsmechanisme 
Omeprazol is een racemisch mengsel van twee enantiomeren dat de secretie van maagzuur vermindert 
via een zeer doelgericht werkingsmechanisme. Omeprazol is een specifieke remmer van de zuurpomp 
in de pariëtale cel. Het heeft een snelle werking en zorgt voor beheersing van de klachten door de 
reversibele remming van maagzuursecretie met één dagelijkse dosis. 
 
Omeprazol is een zwakke base en wordt geconcentreerd en omgezet in de actieve vorm in het zeer 
zure milieu van de intracellulaire canaliculi binnen de pariëtale cel, waar het het enzym H+ K+ 
ATPase, de zuurpomp, remt. Dit effect op de laatste stap van de maagzuurvorming is dosis-afhankelijk 
en zorgt voor een zeer effectieve remming van zowel de basale zuursecretie als de gestimuleerde 
zuursecretie, ongeacht de stimulus. 
 
Farmacodynamische effecten 
Alle waargenomen farmacodynamische effecten kunnen worden verklaard aan de hand van het effect 
van omeprazol op de maagzuursecretie. 
 
Effect op de maagzuursecretie 
Intraveneus toegediend omeprazol leidt tot een dosisafhankelijke remming van maagzuursecretie bij 
de mens. Teneinde onmiddellijk een vergelijkbare afname van de intragastrische zuurgraad te 
verkrijgen als na herhaalde orale toediening van 20 mg wordt een eerste intraveneuze dosis van 40 mg 
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aanbevolen. Dit leidt tot een onmiddellijke afname van de de intragastrische zuurgraad en een 
gemiddelde afname van ongeveer 90% over 24 uur voor zowel de iv-injectie als het iv-infuus. 
 
De remming van maagzuursecretie is gerelateerd aan de oppervlakte onder de plasmaconcentratie-
tijdcurve (AUC) van omeprazol en niet aan de daadwerkelijke plasmaconcentratie op een bepaald 
moment. 
 
Tijdens de behandeling met omeprazol is geen tachyfylaxie waargenomen.  
 
Effect op H. pylori 
H. pylori wordt in verband gebracht met ulcus pepticum, waaronder maagzweren en ulcus duodeni. H. 
pylori speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van gastritis. Samen met maagzuur speelt H. 
pylori een belangrijke rol bij de ontwikkeling van ulcus pepticum. H. pylori speelt een belangrijke rol 
bij de ontwikkeling van atrofische gastritis hetgeen in verband wordt gebracht met een verhoogde kans 
op het ontwikkelen van maagkanker. 
 
De eradicatie van H. pylori met omeprazol en antibacteriële middelen wordt in verband gebracht met 
hoge genezingspercentages en een langdurige remissie van ulcus pepticum.  
 
Andere effecten gerelateerd aan zuurremming  
Tijdens langetermijnbehandeling is een enigszins verhoogde frequentie van maagkliercysten 
gerapporteerd. Deze veranderingen zijn een fysiologische consequentie van een geprononceerde 
remming van de maagzuursecretie, en zijn goedaardig en lijken reversibel. 
 
Een verminderde zuurgraad in de maag leidt, ongeacht de oorzaak (waaronder protonpompremmers), 
tot een verhoging in de maag van het aantal bacteriën dat gewoonlijk in het spijsverteringskanaal 
aanwezig is. De behandeling met zuurremmende middelen kan leiden tot een licht verhoogd risico op 
gastro-intestinale infecties zoals Salmonella en Campylobacter. 
 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Distributie 
Het schijnbaar distributievolume bij gezonde vrijwilligers is ongeveer 0,3 l/kg lichaamsgewicht. 
Omeprazol is voor 97% gebonden aan plasma-eiwit. 
 
Metabolisme 
Omeprazol wordt volledig gemetaboliseerd door het cytochroom P450-systeem (CYP). Het 
metabolisme van omeprazol is grotendeels afhankelijk van het polymorf tot expressie gebrachte 
CYP2C19, dat verantwoordelijk is voor de vorming van hydroxyomeprazol, de belangrijkste 
metaboliet in het plasma. Het resterende gedeelte is afhankelijk van een andere specifieke isoform, 
CYP3A4, dat verantwoordelijk is voor de vorming van omeprazolsulfon. Als gevolg van de hoge 
affiniteit van omeprazol voor CYP2C19 is er potentieel voor competitieve remming en metabole 
geneesmiddelinteracties met andere substraten voor CYP2C19. Door de lage affiniteit met CYP3A4 
heeft omeprazol echter geen potentieel voor het remmen van het metabolisme van andere CYP3A4-
substraten. Daarnaast heeft omeprazol geen remmende werking op de belangrijkste CYP-enzymen. 
 
Ongeveer 3% van de blanke bevolking en 15-20% van de Aziatische bevolking heeft geen 
functionerend CYP2C19-enzym. Deze mensen worden slechte metaboliseerders genoemd. Bij 
dergelijke individuen wordt omeprazol waarschijnlijk hoofdzakelijk gemetaboliseerd door CYP3A4. 
Na herhaalde eenmaaldaagse toediening van 20 mg omeprazol was de gemiddelde AUC bij slechte 
metaboliseerders 5 tot 10 keer hoger dan bij individuen met een functionerend CYP2C19-enzym 
(uitgebreide metaboliseerders). De gemiddelde piekconcentraties in het plasma waren ook hoger (3 tot 
5 keer). Deze bevindingen hebben geen implicaties voor de dosering van omeprazol. 
 
Eliminatie 
Na een enkelvoudige dosis is de totale plasmaklaring ongeveer 30-40 l/uur. De plasma 
eliminatiehalfwaardetijd van omeprazol is over het algemeen korter dan een uur, zowel na 
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enkelvoudige als herhaalde eenmaaldaagse toediening. Omeprazol wordt tussen twee doses door 
volledig uit het plasma geëlimineerd. Bijna 80% van een dosis omeprazol wordt als metabolieten 
uitgescheiden via de urine. Het resterende gedeelte wordt uitgescheiden in de feces, voornamelijk via 
de gal. 
 
De AUC van omeprazol neemt toe bij herhaalde toediening door een afname van de systemische 
klaring, waarschijnlijk als gevolg van de remming van het CYP2C19-enzym door omeprazol en/of zijn 
metabolieten (bijv. het sulfon).  
 
Van geen enkele metaboliet zijn effecten op de secretie van maagzuur aangetoond.  
 
Speciale patiëntengroepen 
 
Verminderde leverfunctie 
Bij patiënten met een verminderde leverfunctie wordt omeprazol minder goed gemetaboliseerd 
waardoor de AUC hoger is. Bij eenmaaldaagse toediening is geen neiging tot accumulatie van 
omeprazol geconstateerd.  
 
Verminderde nierfunctie 
De farmacokinetiek van omeprazol, waaronder de systemische biologische beschikbaarheid en de 
eliminatiesnelheid, is onveranderd bij patiënten met een verminderde nierfunctie.  
 
Ouderen 
Bij ouderen wordt omeprazol iets minder snel gemetaboliseerd (75-79 jaar oud). 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Tijdens levenslange onderzoeken met ratten die werden behandeld met omeprazol zijn gastrische ECL 
celhyperplasie en ECL cel carcinoïden waargenomen . Deze veranderingen zijn het gevolg van 
aanhoudende hypergastrinemie als gevolg van zuurremming. Vergelijkbare bevindingen zijn 
gerapporteerd na de behandeling met H2-receptor-antagonisten, protonpompremmers en na 
gedeeltelijke fundectomie. Deze veranderingen zijn dus niet het gevolg van een rechtstreeks effect van 
specifieke werkzame stoffen. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Injectieflacon met werkzame stof 
Natriumhydroxide (voor pH-aanpassing) 
 
Ampul met oplosmiddel  
Citroenzuurmonohydraat (voor pH-aanpassing), 
macrogol 400, 
water voor injectie 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Dit geneesmiddel mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen dan die vermeld zijn onder 
rubriek 6.6.  
 
6.3 Houdbaarheid 
 
Ongeopende verpakkingen: 2 jaar.  
 
Gereconstitueerde oplossing:  
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Chemische en fysische stabiliteit tijdens gebruik is aangetoond gedurende 4 uur bij 25°C 
 
Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product onmiddellijk te worden gebruikt tenzij het is 
gereconstitueerd onder gecontroleerde en gevalideerde aseptische omstandigheden. 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Bewaren beneden 25°C.  
 
De injectieflacon en de ampul in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht. 
Injectieflacons kunnen echter bij normaal kunstlicht maximaal 24 uur buiten de verpakking worden 
bewaard. 
 
Voor de bewaarcondities van het gereconstitueerde geneesmiddel, zie rubriek 6.3. 
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
Combinatieverpakking (I+II) 
I: droge substantie in een injectieflacon van 10 ml van kleurloos boorsilicaat glas, type I. Stop van 
broombutyl rubber, dop van aluminium en een beschermdopje van polypropyleen kunststof. 
II: 10 ml oplosmiddel in een ampul (kleurloos boorsilicaat glas). 
 
Verpakkingsgrootten: 1x40 mg (I+II), 5x40 mg (I+II) en 10x40 mg (I+II). 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
 
Losec oplossing voor injectie wordt verkregen door de gevriesdroogde substantie op te lossen in het 
meegeleverde oplosmiddel. Het gebruik van andere oplosmiddelen is niet toegestaan.  
 
De stabiliteit van omeprazol wordt beïnvloed door de pH van de oplossing voor injectie. Daarom 
dienen geen andere oplosmiddelen of hoeveelheden te worden gebruikt voor verdunning. Verkeerd 
bereide oplossingen kunnen worden herkend aan een gele tot bruine verkleuring en dienen niet te 
worden gebruikt. Gebruik alleen heldere, kleurloze of licht geelbruine oplossingen.  
 
Bereiding 
OPMERKING: stappen 1 tot en met 5 moeten onmiddellijk na elkaar worden uitgevoerd: 
1. Zuig met een spuit al het oplosmiddel uit de ampul (10 ml). 
2. Voeg ongeveer 5 ml van het oplosmiddel toe aan de injectieflacon met het gevriesdroogde 

omeprazol. 
3. Trek zo veel mogelijk lucht uit de injectieflacon terug in de spuit. Hierdoor wordt het 

makkelijker om het resterende oplosmiddel toe te voegen. 
4. Voeg het resterende oplosmiddel toe aan de injectieflacon en maak de spuit helemaal leeg. 
5. Draai en schud de injectieflacon totdat al het gevriesdroogde omeprazol is opgelost. 
 
Losec oplossing voor injectie dient uitsluitend te worden toegediend als intraveneuze injectie en mag 
niet worden toegevoegd aan infuusoplossingen. Na reconstitutie dient de injectie langzaam, gedurende 
ten minste 2,5 minuten, te worden toegediend met een maximum snelheid van 4 ml per minuut.  
 
Alle ongebruikte producten of afvalmaterialen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale 
voorschriften. 
 
 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
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8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  
 
[nationaal te implementeren] 
 
 
9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING 
VAN DE VERGUNNING 
 
[nationaal te implementeren] 
 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
[nationaal te implementeren] 
 
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van: {naam 
lidstaat/agentschap} 
 
[nationaal te implementeren] 
 

48 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
 

Voor geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn zonder medisch voorschrift. 
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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 10 mg maagsapresistente tabletten 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 20 mg maagsapresistente tabletten 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
10 mg: iedere maagsapresistente tablet bevat 10,3 mg omeprazolmagnesium overeenkomend met 
10 mg omeprazol 
20 mg: iedere maagsapresistente tablet bevat 20,6 mg omeprazolmagnesium overeenkomend met 
20 mg omeprazol 
 
Hulpstof: 
10 mg: iedere maagsapresistente tablet bevat 19–20 mg sucrose. 
20 mg: iedere maagsapresistente tablet bevat 19–20 mg sucrose. 
 
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Maagsapresistente tablet. 
 
Losec 10 mg maagsapresistente tabletten: roze langwerpige biconvexe filmomhulde tabletten met aan 
één zijde de inscriptie  of  en aan de andere zijde de inscriptie 10 mg, die maagsapresistente 
pellets bevatten. 
 
Losec 20 mg maagsapresistente tabletten: lichtroze langwerpige biconvexe filmomhulde tabletten met 
aan één zijde de inscriptie  of  en aan de andere zijde de inscriptie 20 mg die maagsapresistente 
pellets bevatten. 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
Losec maagsapresistente tabletten zijn geïndiceerd voor de behandeling van refluxsymptomen (b.v. 
brandend maagzuur, zure oprispingen) bij volwassenen. 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering voor volwassenen 
De aanbevolen dosis bedraagt eenmaal daags 20 mg gedurende 14 dagen.  
 
Het kan nodig zijn om gedurende 2-3 opeenvolgende dagen de tabletten in te nemen om een 
verbetering van de symptomen te bereiken. 
 
De meeste patiënten zijn binnen 7 dagen verlost van brandend maagzuur. Wanneer de symptomen 
volledig zijn verdwenen, dient de behandeling te worden gestopt. 
 
Speciale patiëntengroepen 
Verminderde nierfunctie 
Voor patiënten met een verminderde nierfunctie is aanpassing van de dosering niet nodig (zie rubriek 
5.2). 
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Verminderde leverfunctie 
Patiënten met een verminderde leverfunctie dienen vóór het gebruik van Losec eerst een arts te 
raadplegen (zie rubriek 5.2). 
 
Ouderen (> 65 jaar oud) 
Voor ouderen is aanpassing van de dosering niet nodig (zie rubriek 5.2). 
 
Wijze van toediening 
Aanbevolen wordt om Losec tabletten ´s ochtends in te nemen en in zijn geheel door te slikken met 
een half glas water. Niet op de tabletten kauwen en de tabletten niet verpulveren. 
Voor patiënten met slikproblemen 
De tablet breken en dispergeren in een eetlepel niet-koolzuurhoudend water en, indien gewenst, 
mengen met wat vruchtensap of appelmoes. De dispersie dient onmiddellijk te worden ingenomen (of 
binnen een half uur). De dispersie vóór inname altijd goed roeren en na inname een half glas water 
drinken. GEEN melk of koolzuurhoudend water gebruiken. Patiënten mogen niet kauwen op de 
maagsapresistente pellets. 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
Overgevoeligheid voor omeprazol, voor gesubstitueerde benzimidazolen of voor één van de 
hulpstoffen. 
 
Net als andere protonpompremmers mag omeprazol niet in combinatie met nelfinavir worden gebruikt 
(zie rubriek 4.5). 
 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
In geval van alarmerende verschijnselen (bijv. significant onbedoeld gewichtsverlies, herhaaldelijk 
overgeven, dysfagie, braken van bloed of zwarte ontlasting) en bij een (vermoedelijke) maagzweer, 
moet een maligne aandoening worden uitgesloten aangezien de behandeling de symptomen kan 
verlichten en de diagnose kan vertragen. 
 
De gelijktijdige toediening van atazanavir en een protonpompremmer wordt niet aanbevolen (zie 
rubriek 4.5). Indien de combinatie atazanavir en een protonpompremmer onvermijdelijk wordt geacht, 
dan is een strikte klinische controle (bijv. viral load) aan te bevelen in combinatie met een verhoging 
van de dosis atazanavir tot 400 mg met 100 mg ritonavir; een maximum dosis van 20 mg omeprazol 
mag niet overschreden worden. 
 
Omeprazol is een CYP2C19-remmer. Bij aanvang of beëindiging van behandeling met omeprazol 
moet met de mogelijkheid van interacties met via CYP2C19 gemetaboliseerde geneesmiddelen 
rekening worden gehouden.Er is een interactie waargenomen tussen clopidogrel en omeprazol (zie 
rubriek 4.5). De klinische relevantie van deze interactie is onzeker. Als voorzorgsmaatregel dient het 
gelijktijdig gebruik van omeprazol en clopidogrel te worden ontmoedigd. 
 
Losec maagsapresistente tabletten bevatten sucrose. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen 
als fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptie of sucrase-isomaltase insufficiëntie dienen dit 
geneesmiddel niet te gebruiken. 
 
De behandeling met protonpompremmers kan leiden tot een licht verhoogde kans op gastro-intestinale 
infecties zoals Salmonella- en Campylobacter (zie rubriek 5.1). 
 
De patiënten met herhaalde indigestiesymptomen of brandend maagzuur gedurende een lange termijn 
moeten op regelmatige basis hun arts raadplegen. Vooral patiënten ouder dan 55 jaar die dagelijks een 
“over-the-counter” (OTC, zonder voorschrift) geneesmiddel nemen tegen indigestie of brandend zuur 
moeten hun apotheker of arts inlichten. 
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Men moet de patiënten opdragen om een arts te raadplegen indien: 
 
 Zij in het verleden een maagzweer of een gastro-intestinale operatie gehad hebben; 
 Zij continu gedurende 4 of meer weken een symptomatische behandeling voor indigestie of 

brandend maagzuur krijgen; 
 Zij geelzucht hebben of een ernstige leverziekte; 
 Zij boven 55 jaar zijn en nieuwe of onlangs veranderde symptomen bemerken. 
 
De patiënten mogen omeprazol niet nemen als een preventief geneesmiddel. 
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Effecten van omeprazol op de farmacokinetiek van andere werkzame stoffen 
 
Werkzame stoffen met pH-afhankelijke absorptie 
Vanwege de verminderde hoeveelheid zuur in de maag door behandeling met omeprazol, kan de 
absorptie van geneesmiddelen waarbij de absorptie afhankelijk is van de pH in de maag toe- of 
afnemen. 
 
Nelfinavir, atazanavir 
De plasmaconcentraties van nelfinavir en atazanavir verminderen bij gelijktijdige toediening van 
omeprazol. 
 
De gelijktijdige toediening van omeprazol met nelfinavir is gecontra-indiceerd (zie rubriek 4.3). 
Gelijktijdige toediening van omeprazol (40 mg éénmaal daags) vermindert de gemiddelde nelvinavir 
blootstelling met ca. 40% en de gemiddelde blootstelling aan defarmacologisch- actieve metaboliet 
M8 was met ca. 75-90% gedaald. De interactie kan eveneens gepaard gaan met een remming van 
CYP2C19. 
 
De gelijktijdige toediening van omeprazol met atazanavir wordt niet aanbevolen (zie rubriek 4.4). De 
gelijktijdige toediening van omeprazol (40 mg éénmaal daags) en atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg 
aan gezonde vrijwilligers leidde tot een daling van de blootstelling aan atazanavir van 75%. Verhoging 
van de dosering van atazanavir tot 400 mg woog niet op tegen het effect van omeprazol op de 
blootstelling aan atazanavir. De gelijktijdige toediening van omeprazol (20 mg éénmaal daags) en 
atazanavir 400 mg/ritonavir 100 mg aan gezonde vrijwilligers leidde tot een daling van de 
blootstelling aan atazanavir van ongeveer 30%, in vergelijking met atazanavir 300 mg/ritonavir 
100 mg éénmaal daags.  
 
Digoxine 
Bij gelijktijdige behandeling van gezonde personen met omeprazol (dagelijks 20 mg) en digoxine 
steeg de biologische beschikbaarheid van digoxine met 10%. Zelden werd toxiciteit met digoxine 
gerapporteerd. Voorzichtigheid moet worden betracht wanneer omeprazol in hoge doseringen aan 
bejaarde patiënten toegediend wordt. Therapeutische controle van digoxine moet dan versterkt 
worden. 
 
Clopidogrel 
In een crossover klinische studie werden clopidogrel alleen (300 mg loading dose, gevolgd door 
75 mg/dag) en clopidogrel met omeprazol (80 mg tegelijk met clopidogrel) gedurende 5 dagen 
toegediend. De blootstelling aan de actieve metaboliet van clopidogrel was afgenomen met 46% (dag 
1) en 42% (dag 5) toen clopidogrel en omeprazol tegelijk werden toegediend. Gemiddelde remming 
van plaatjesaggregatie (IPA) was verminderd met 47% (24 uur) en 30% (dag 5) toen clopidogrel en 
omeprazol tegelijk werden toegediend. Een andere studie liet zien dat door toediening van clopidogrel 
en omeprazol op verschillende tijdstippen de interactie, die waarschijnlijk wordt gedreven door het 
remmende effect van omeprazol op CYP2C19, niet kon worden voorkomen. Rapportages van 
observationele en klinische studies zijn inconsistent wat betreft de klinische implicaties van deze 
FK/FD interactie op ernstige cardiovasculaire events. 
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Andere werkzame stoffen 
De absorptie van posaconazol, erlotinib, ketoconazol en itraconazol is significant verminderd en de 
klinische werkzaamheid kan dus verstoord zijn. Gelijktijdig gebruik met posaconazol en erlotinib 
moet vermeden worden.  
 
Werkzame stoffen die worden gemetaboliseerd door CYP2C19 
Omeprazol is een matige remmer van CYP2C19, het belangrijkste enzym dat omeprazol 
metaboliseert. Hierdoor worden andere gelijktijdig toegediende werkzame stoffen die ook door 
CYP2C19 worden afgebroken, mogelijk minder goed gemetaboliseerd hetgeen kan leiden tot een 
hogere blootstelling aan deze stoffen. Voorbeelden van zulke geneesmiddelen zijn R-warfarine en 
andere vitamine K-antagonisten, cilostazol, diazepam en fenytoïne.  
 
Cilostazol 
Omeprazol, toegediend in een cross-over studie in doses van 40 mg aan gezonde vrijwilligers, 
veroorzaakte een stijging van de Cmax en AUC van cilostazol van respectievelijk 18% en 26%, en een 
stijging van de Cmax en AUC van één van zijn werkzame metabolieten van respectievelijk 29% en 
69%.  
 
Fenytoïne 
Aanbevolen wordt om gedurende de eerste twee weken van de behandeling met omeprazol de 
fenytoïneconcentratie in het bloed te controleren en, indien de fenytoïnedosering wordt aangepast, om 
na afloop van de behandeling met omeprazol de fenytoïneconcentratie opnieuw te controleren en de 
dosis opnieuw aan te passen.  
 
Onbekend mechanisme 
 
Saquinavir 
De gelijktijdige toediening van omeprazol met saquinavir/ritonavir resulteerde in verhoogde 
plasmawaarden tot ongeveer 70% voor saquinavir, geassocieerd met een goede verdraagbaarheid bij 
patiënten geïnfecteerd met HIV.  
 
Tacrolimus 
Er is een stijging van de concentratie tacrolimus in het serum gerapporteerd bij gelijktijdige toediening 
met omeprazol. Een versterkte controle van de concentraties van tacrolimus, alsmede van de 
nierfunctie (creatinine klaring) moet uitgevoerd worden, en indien nodig een dosisaanpassing van 
tacrolimus. 
 
Effecten van andere werkzame stoffen op de farmacokinetiek van omeprazol 
 
Remmers van CYP2C19 en/of CYP3A4 
Omdat omeprazol wordt gemetaboliseerd door CYP2C19 en CYP3A4 kunnen werkzame stoffen die 
CYP2C19 en CYP3A4 remmen (zoals claritromycine en voriconazol) leiden tot een verhoging van de 
concentratie omeprazol in het serum omdat omeprazol minder snel wordt afgebroken. Gelijktijdige 
behandeling met voriconazol resulteerde in meer dan een verdubbeling van de blootstelling aan 
omeprazol. Omdat hoge doses omeprazol goed worden verdragen, is aanpassing van de 
omeprazoldosis over het algemeen niet vereist. Aanpassing van de dosis dient echter wel te worden 
overwogen bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis en wanneer een 
langetermijnbehandeling is geïndiceerd.  
 
Stoffen die CYP2C19 en/of CYP3A4 induceren 
Werkzame stoffen waarvan bekend is dat ze CYP2C19, CYP3A4 of beide induceren (zoals 
rifampicine en Sint-Janskruid) kunnen leiden tot een daling van de concentratie omeprazol in het 
serum door versnelling van het metabolisme van omeprazol. 
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4.6 Zwangerschap en borstvoeding 
 
De resultaten van drie prospectieve epidemiologische onderzoeken (met meer dan 1.000 
blootstellingen) duiden niet op bijwerkingen van omeprazol op de zwangerschap of op de gezondheid 
van de foetus/het pasgeboren kind. Omeprazol kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt.  
 
Omeprazol wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de 
zuigeling bij gebruik van therapeutische doses. 
 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Losec heeft waarschijnlijk geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te 
bedienen. Bijwerkingen als duizeligheid en visuele afwijkingen kunnen voorkomen (zie rubriek 4.8). 
Patiënten bij wie dit voorkomt, dienen niet te rijden of machines te bedienen. 
 
4.8 Bijwerkingen 
 
De meest voorkomende bijwerkingen (bij 1-10% van de patiënten) zijn hoofdpijn, buikpijn, 
constipatie, diarree, winderigheid en misselijkheid/braken. 
 
De volgende bijwerkingen zijn waargenomen of werden vermoed tijdens de klinische studies en na het 
in de handel brengen van omeprazol. Geen enkele bijwerking hield verband met de dosering. 
Onderstaande bijwerkingen zijn ingedeeld naar frequentie en naar Systeem/orgaanklasse (SOC). De 
frequentieklassen zijn als volgt ingedeeld: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100 tot <1/10), soms (≥1/1.000 
tot <1/100), zelden (≥1/10.000 tot <1/1.000), zeer zelden (<1/10.000), niet bekend (kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald). 
 
SOC/frequentie 
 

Bijwerking 

Bloed- en lymfestelselaandoeningen 
Zelden:  Leukopenie, trombocytopenie 
Zeer zelden:  Agranulocytose, pancytopenie 
Immuunsysteemaandoeningen 
Zelden: Overgevoeligheidsreacties zoals koorts, angio-oedeem en anafylactische 

reacties/shock 
Voedings- en stofwisselingsstoornissen 
Zelden: Hyponatriëmie 
Zeer zelden: Hypomagnesiëmie 
Psychische stoornissen 
Soms: Slapeloosheid 
Zelden: Rusteloosheid, verwardheid, depressie 
Zeer zelden: Agressief gedrag, hallucinaties 
Zenuwstelselaandoeningen 
Vaak: Hoofdpijn 
Soms: Duizeligheid, paresthesie, slaperigheid  
Zelden: Verandering van smaak 
Oogaandoeningen 
Zelden: Wazig zien 
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen 
Soms: Duizeligheid 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 
Zelden: Bronchospasme 
Maagdarmstelselaandoeningen 
Vaak: Buikpijn, constipatie, diarree, winderigheid, misselijkheid/braken 
Zelden: Droge mond, stomatitis, gastro-intestinale candida-infecties 
Lever- en galaandoeningen 
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Soms: Verhoogde leverenzymen 
Zelden: Hepatitis met of zonder geelzucht 
Zeer zelden: Leverfalen, encefalopathie bij patiënten met een bestaande leveraandoening 
Huid- en onderhuidaandoeningen 
Soms: Dermatitis, pruritus, huiduitslag, urticaria 
Zelden: Haaruitval, lichtgevoeligheid 
Zeer zelden: Erythema multiforme, stevens-johnson-syndroom, toxische epidermale 

necrolyse  
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen 
Zelden: Artralgie, myalgie 
Zeer zelden: Spierzwakte 
Nier- en urinewegaandoeningen 
Zelden: Interstitiële nefritis 
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen 
Zeer zelden: Gynaecomastie 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen  
Soms: Malaise, perifeer oedeem 
Zelden: Verhoogde transpiratie 
 
4.9 Overdosering 
 
Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over de effecten van overdoseringen met omeprazol bij 
mensen. In de literatuur zijn doses tot 560 mg beschreven en er is een aantal gevallen gerapporteerd 
van eenmalige doses tot 2400 mg omeprazol (120 keer de gebruikelijke aanbevolen klinische dosis). 
Misselijkheid, braken, duizeligheid, buikpijn, diarree en hoofdpijn gerapporteerd. Ook apathie, 
depressie en verwardheid zijn in een aantal gevallen beschreven. 
 
De beschreven symptomen in verband met een overdosis omeprazol waren van tijdelijke aard en er 
zijn geen ernstige gevolgen gerapporteerd. De eliminatiesnelheid bleef ongewijzigd (eerste orde 
kinetiek) bij verhoogde doses. De behandeling is indien nodig symptomatisch. 
 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1  Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: protonpompremmers, ATC-code: A02BC01 
 
Werkingsmechanisme 
Omeprazol is een racemisch mengsel van twee enantiomeren dat de secretie van maagzuur vermindert 
via een zeer doelgericht werkingsmechanisme. Omeprazol is een specifieke remmer van de zuurpomp 
in de pariëtale cel. Het heeft een snelle werking en zorgt voor beheersing van de klachten door de 
reversibele remming van maagzuursecretie met één dagelijkse dosis. 
 
Omeprazol is een zwakke base en wordt geconcentreerd en omgezet in de actieve vorm in het zeer 
zure milieu van de intracellulaire canaliculi binnen de pariëtale cel, waar het het enzym 
H+ K+-ATPase, de zuurpomp, remt. Dit effect op de laatste stap van de maagzuurvorming is dosis-
afhankelijk en zorgt voor een zeer effectieve remming van zowel de basale zuursecretie als de 
gestimuleerde zuursecretie, ongeacht de stimulus. 
 
Farmacodynamische effecten 
Alle waargenomen farmacodynamische effecten kunnen worden verklaard aan de hand van het effect 
van omeprazol op de maagzuursecretie. 
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Effect op de maagzuursecretie 
Een eenmalige dagelijkse orale dosis omeprazol zorgt voor een snelle en langdurige remming van 
maagzuursecretie, zowel overdag als 's nachts, waarbij het maximale effect na 4 dagen behandelen 
wordt bereikt. Met omeprazol 20 mg wordt bij patiënten met een zweer in de twaalfvingerige darm 
een gemiddelde afname van de zuurproductie over 24 uur bereikt van 80%, waarbij de gemiddelde 
afname van de piekzuurproductie na stimulering met pentagastrine ongeveer 70% bedraagt 24 uur na 
de toediening. 
 
Orale toediening met omeprazol 20 mg houdt de pH in de maag bij patiënten met een zweer in de 
twaalfvingerige darm gedurende gemiddeld 17 van de 24 uur ≥3. 
 
Als gevolg van een verminderde maagzuursecretie en een verminderde zuurgraad in de maag 
reduceert/normaliseert omeprazol op dosisafhankelijke wijze de blootstelling aan zuur van de 
slokdarm van patiënten met een gastro-oesofageale refluxziekte. 
De remming van maagzuursecretie is gerelateerd aan de oppervlakte onder de plasmaconcentratie-
tijdcurve (AUC) van omeprazol en niet aan de daadwerkelijke plasmaconcentratie op een bepaald 
moment. 
 
Tijdens de behandeling met omeprazol is geen tachyfylaxie waargenomen. 
 
Andere effecten gerelateerd aan zuurremming  
Tijdens langetermijnbehandeling is een enigszins verhoogde frequentie van maagkliercysten 
gerapporteerd. Deze veranderingen zijn een fysiologische consequentie van een geprononceerde 
remming van de maagzuursecretie, en zijn goedaardig en lijken reversibel. 
 
Een verminderde zuurgraad in de maag leidt, ongeacht de oorzaak (waaronder protonpompremmers), 
tot een verhoging in de maag van het aantal bacteriën dat gewoonlijk in het spijsverteringskanaal 
aanwezig is. De behandeling met zuurremmende middelen kan leiden tot een licht verhoogd risico op 
gastro-intestinale infecties zoals Salmonella en Campylobacter. 
 
Omeprazol, zoals alle zuurremmende geneesmiddelen, kan de absorptie van vitamine B12 
(cyanocobalamine) verminderen als gevolg van hypo- of achloorhydrie. Hiermee dient rekening 
gehouden te worden in langetermijnbehandelingen bij patiënten met verlaagde lichaamsreserves of die 
risicofactoren vertonen van een verminderde absorptie van vitamine B12. 
 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Absorptie 
Omeprazol en omeprazolmagnesium zijn zuur-labiel en worden daarom oraal toegediend in de vorm 
van maagsapresistent granulaat in capsules of tabletten. Omeprazol wordt snel geabsorbeerd, waarbij 
ongeveer 1-2 uur na toediening piekconcentraties in het plasma ontstaan. Absorptie van omeprazol 
vindt plaats in de dunne darm, en is over het algemeen volledig binnen 3-6 uur. Gelijktijdige inname 
van voedsel is niet van invloed op de biologische beschikbaarheid. De systemische beschikbaarheid 
(biologische beschikbaarheid) na een enkelvoudige orale dosis omeprazol is ongeveer 40%. Na 
herhaalde eenmaaldaagse toediening neemt de biologische beschikbaarheid toe tot ongeveer 60%.  
 
Distributie 
Het schijnbaar distributievolume bij gezonde vrijwilligers is ongeveer 0,3 l/kg lichaamsgewicht. 
Omeprazol is voor 97% gebonden aan plasma-eiwit. 
 
Metabolisme 
Omeprazol wordt volledig gemetaboliseerd door het cytochroom P450-systeem (CYP). Het 
metabolisme van omeprazol is grotendeels afhankelijk van het polymorf tot expressie gebrachte 
CYP2C19, dat verantwoordelijk is voor de vorming van hydroxyomeprazol, de belangrijkste 
metaboliet in het plasma. Het resterende gedeelte is afhankelijk van een andere specifieke isoform, 
CYP3A4, dat verantwoordelijk is voor de vorming van omeprazolsulfon. Als gevolg van de hoge 
affiniteit van omeprazol voor CYP2C19 is er potentieel voor competitieve remming en metabole 
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geneesmiddelinteracties met andere substraten voor CYP2C19. Door de lage affiniteit met CYP3A4 
heeft omeprazol echter geen potentieel voor het remmen van het metabolisme van andere CYP3A4-
substraten. Daarnaast heeft omeprazol geen remmende werking op de belangrijkste CYP-enzymen. 
 
Ongeveer 3% van de blanke bevolking en 15-20% van de Aziatische bevolking heeft geen 
functionerend CYP2C19-enzym. Deze mensen worden slechte metaboliseerders genoemd. Bij 
dergelijke individuen wordt omeprazol waarschijnlijk hoofdzakelijk gemetaboliseerd door CYP3A4. 
Na herhaalde eenmaaldaagse toediening van 20 mg omeprazol was de gemiddelde AUC bij slechte 
metaboliseerders 5 tot 10 keer hoger dan bij individuen met een functionerend CYP2C19-enzym 
(uitgebreide metaboliseerders). De gemiddelde piekconcentraties in het plasma waren ook hoger (3 tot 
5 keer). Deze bevindingen hebben geen implicaties voor de dosering van omeprazol. 
 
Eliminatie 
De plasma eliminatiehalfwaardetijd van omeprazol is over het algemeen korter dan een uur, zowel na 
enkelvoudige als herhaalde eenmaaldaagse orale toediening. Omeprazol wordt tussen twee doses door 
volledig uit het plasma geëlimineerd en heeft niet de neiging om te accumuleren bij eenmaaldaagse 
toediening. Bijna 80% van een orale dosis omeprazol wordt als metabolieten uitgescheiden via de 
urine. Het resterende gedeelte wordt uitgescheiden in de feces, voornamelijk via de gal. 
 
De AUC van omeprazol neemt toe bij herhaalde toediening. Deze toename is afhankelijk van de dosis 
en resulteert in een niet-lineair dosis-AUC-verband na herhaalde toediening. Deze tijd- en dosis-
afhankelijkheid worden veroorzaakt door een afname van het first-pass metabolisme en de 
systemische klaring, waarschijnlijk als gevolg van de remming van het CYP2C19-enzym door 
omeprazol en/of zijn metabolieten (bijv. het sulfon).  
Van geen enkele metaboliet zijn effecten op de secretie van maagzuur aangetoond.  
 
Speciale patiëntengroepen 
 
Verminderde leverfunctie 
Bij patiënten met een verminderde leverfunctie wordt omeprazol minder goed gemetaboliseerd 
waardoor de AUC hoger is. Bij eenmaaldaagse toediening is geen neiging tot accumulatie van 
omeprazol geconstateerd.  
 
Verminderde nierfunctie 
De farmacokinetiek van omeprazol, waaronder de systemische biologische beschikbaarheid en de 
eliminatiesnelheid, is onveranderd bij patiënten met een verminderde nierfunctie.  
 
Ouderen 
Bij ouderen wordt omeprazol iets minder snel gemetaboliseerd (75-79 jaar oud). 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Tijdens levenslange onderzoeken met ratten die werden behandeld met omeprazol zijn gastrische ECL 
celhyperplasie en ECL cel carcinoïden waargenomen . Deze veranderingen zijn het gevolg van 
aanhoudende hypergastrinemie als gevolg van zuurremming. Vergelijkbare bevindingen zijn 
gerapporteerd na de behandeling met H2-receptor-antagonisten, protonpompremmers en na 
gedeeltelijke fundectomie. Deze veranderingen zijn dus niet het gevolg van een rechtstreeks effect van 
specifieke werkzame stoffen. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Microkristallijne cellulose, 
glycerylmonostearaat, 
hydroxypropylcellulose, 
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hydroxypropylmethylcellulose, 
magnesiumstearaat, 
methacrylzuur co-polymeer, 
suikerbolletjes, 
paraffine, 
macrogol (polyethyleenglycol), 
polysorbaat, 
polyvinylpyrrolidon crosslinked, 
natriumhydroxide (voor pH-aanpassing), 
natriumstearylfumaraat, 
talk, 
triëthylcitraat, 
ijzeroxide, 
titaniumdioxide  
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Niet van toepassing. 
 
6.3 Houdbaarheid 
 
3 jaar. 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Bewaren beneden 25°C.  
Blisterverpakking: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. 
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
Aluminium blisterverpakking.  
10 mg: 7, 14, 28 tabletten 
20 mg: 7, 14 tabletten 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 
 
Geen bijzondere vereisten 
 
 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
 
8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  
 
[nationaal te implementeren] 
 
 
9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING 
VAN DE VERGUNNING 
 
[nationaal te implementeren] 
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10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
[nationaal te implementeren] 
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING 
MOETEN WORDEN VERMELD 
 
DOOS MET BLISTERVERPAKKING 
DOOS MET FLES 
FLESSENETIKET 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 10 mg harde capsules. 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 20 mg harde capsules. 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg harde capsules. 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
omeprazol 
 
 
2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN) 
 
Elke capsule bevat 10 mg omeprazol. 
Elke capsule bevat 20 mg omeprazol. 
Elke capsule bevat 40 mg omeprazol. 
 
 
3. LIJST VAN HULPSTOFFEN 
 
Bevat lactose. Zie de bijsluiter voor meer informatie. 
 
 
4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD 
 
Harde capsules 
 
Blisterverpakking: 
7 capsules 
14 capsules 
15 capsules 
28 capsules 
30 capsules 
35 capsules (alleen 10 mg) 
50 capsules (alleen 10 mg en 20 mg) 
56 capsules (alleen 10 mg) 
60 capsules (alleen 20 mg) 
84 capsules (alleen 10 mg en 20 mg) 
 
HDPE fles: 
5 capsules 
7 capsules 
10 capsules (alleen 10 mg en 20 mg) 
14 capsules 
15 capsules 
28 capsules 
30 capsules 
50 capsules (alleen 10 mg en 20 mg) 
56 capsules (alleen 10 mg) 
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60 capsules 
100 capsules (alleen 10 mg en 20 mg) 
140 capsules 
280 capsules 
700 capsules 
 
 
5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN) 
 
Voor gebruik de bijsluiter lezen. 
 
Oraal gebruik. 
 
 
6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET 
BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
 
7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG 
 
 
 
8. EXP 
 
EXP 
 
 
9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING 
 
Bewaren beneden 30°C. 
 
Doos met blisterverpakking: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. 
Doos met fles en etiket: De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.  
 
 
10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN 
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN 
(INDIEN VAN TOEPASSING) 
 
 
11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN 
 
 [Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
 
12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
[nationaal te implementeren] 
 
 
13. PARTIJNUMMER  
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Lot 
 
 
14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING 
 
Geneesmiddel op medisch voorschrift. 
 
 
15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
 
 
 
16. INFORMATIE IN BRAILLE 
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 10 mg 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 20 mg 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg 
 
Ziekenhuisverpakking: Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar 
 
 
[nationaal te implementeren] 
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GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN 
WORDEN VERMELD 
 
BLISTERVERPAKKING 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 10 mg capsules 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 20 mg capsules 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg capsules 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
omeprazol 
 
 
2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
 
3. EXP 
 
EXP 
 
 
4. PARTIJNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. OVERIGE 
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING 
MOETEN WORDEN VERMELD 
 
DOOS MET FLES  
DOOS MET BLISTERVERPAKKING 
WALLET 
FLESSENETIKET 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 10 mg maagsapresistente tabletten 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 20 mg maagsapresistente tabletten  
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg maagsapresistente tabletten 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
omeprazol 
 
 
2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN) 
 
Elke maagsapresistente tablet bevat 10 mg omeprazol. 
Elke maagsapresistente tablet bevat 20 mg omeprazol. 
Elke maagsapresistente tablet bevat 40 mg omeprazol. 
 
 
3. LIJST VAN HULPSTOFFEN 
 
Bevat sucrose. Zie de bijsluiter voor meer informatie. 
 
 
4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD 
 
Maagsapresistente tabletten 
 
Blisterverpakking:  
5 tabletten 
7 tabletten 
10 tabletten (alleen 10 mg) 
14 tabletten 
15 tabletten 
25 tabletten 
28 tabletten 
30 tabletten 
50 tabletten 
56 tabletten 
60 tabletten 
84 tabletten (alleen 10 mg en 20 mg) 
90 tabletten (alleen 10 mg en 20 mg) 
98 tabletten (alleen 20 mg) 
100 tabletten 
560 tabletten 
 
Geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakking: 
25 x 1 tabletten 
28 x 1 tabletten 
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50 x 1 tabletten 
56 x 1 tabletten (alleen 10 mg en 20 mg) 
100 x 1 (alleen 20 mg)  
 
HDPE fles: 
7 tabletten 
14 tabletten 
15 tabletten 
28 tabletten 
30 tabletten 
50 tabletten (alleen 10 mg en 20 mg) 
56 tabletten (alleen 20 mg) 
100 tabletten 
140 tabletten (alleen 10 mg en 20 mg) 
200 tabletten (alleen 20 mg) 
280 tabletten (alleen 20 mg) 
 
 
5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN) 
 
Voor gebruik de bijsluiter lezen 
 
Oraal gebruik. 
 
 
6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET 
BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden 
 
 
7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG 
 
 
8. EXP 
 
EXP 
 
 
9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING 
 
Bewaren beneden 25°C. 
 
Doos met blisterverpakking en wallet: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming 
tegen vocht. 
Doos met fles en etiket: De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht. 
 
 
10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN 
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN 
(INDIEN VAN TOEPASSING) 
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11. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
 
12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
[nationaal te implementeren] 
 
 
13. PARTIJNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING 
 
Geneesmiddel op medisch voorschrift. 
 
 
15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
 
 
 
16. INFORMATIE IN BRAILLE 
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 10 mg 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 20 mg 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg 
 
Ziekenhuisverpakking: Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar 
 
[nationaal te implementeren] 
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GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN 
WORDEN VERMELD 
 
BLISTERVERPAKKING 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 10 mg maagsapresistente tabletten 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 20 mg maagsapresistente tabletten 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg maagsapresistente tabletten 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
omeprazol 
 
 
2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
 
3. EXP 
 
EXP 
 
 
4. PARTIJNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. OVERIGE 
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD 
 
DOOS 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg poeder voor oplossing voor infusie 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
omeprazol 
 
 
2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN) 
 
Elke injectieflacon bevat omeprazolnatrium overeenkomend met 40 mg omeprazol 
 
 
3. LIJST VAN HULPSTOFFEN 
 
Elke injectieflacon bevat dinatriumedetaat en natriumhydroxide.  
 
 
4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD 
 
1 injectieflacon x40 mg 
5 injectieflacons x40 mg 
10 injectieflacons x40 mg 
 
 
5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN) 
 
Voor gebruik de bijsluiter lezen. 
 
Voor intraveneus gebruik. 
 
 
6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET 
BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden 
 
 
7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG 
 
 
 
8. EXP 
 
EXP 
 
 
9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING 
 
Bewaren beneden 25C. 
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Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. 
 
 
10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN 
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN 
(INDIEN VAN TOEPASSING) 
 
 
 
11. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
 
12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
[nationaal te implementeren] 
 
 
13. PARTIJNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING 
 
Geneesmiddel op medisch voorschrift. 
 
 
15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
 
 
 
16. INFORMATIE IN BRAILLE 
 
Ziekenhuisverpakking: rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar 
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GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN 
WORDEN VERMELD 
 
INJECTIEFLACON 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN) 
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg poeder voor infusie 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
omeprazol 
iv 
 
 
2. WIJZE VAN TOEDIENING 
 
 
3. EXP 
 
EXP 
 
 
4. PARTIJNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID 
 
 
 
6. OVERIGE 
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD 
 
DOOS 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie 
(I+II) 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
omeprazol 
 
 
2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN) 
 
Elke injectieflacon bevat omeprazolnatrium overeenkomend met 40 mg omeprazol 
 
 
3. LIJST VAN HULPSTOFFEN 
 
I. Poeder voor injectie 
Elke injectieflacon bevat natriumhydroxide. 
 
II. Oplosmiddel voor injectie 
Elke ampul bevat citroenzuurmonohydraat, macrogol 400 en water voor injectie. 
 
 
4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD 
 
1x40 mg 
5x40 mg 
10x40 mg 
 
 
5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN) 
 
Voor gebruik de bijsluiter lezen. 
 
Voor intraveneus gebruik. 
 
 
6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET 
BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden 
 
 
7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG 
 
 
 
8. EXP 
 
EXP 
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9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING 
 
Bewaren beneden 25C. 
 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. 
 
 
10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN 
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN 
(INDIEN VAN TOEPASSING) 
 
 
 
11. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
 
12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
[nationaal te implementeren] 
 
 
13. PARTIJNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING 
 
Geneesmiddel op medisch voorschrift. 
 
 
15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
 
 
 
16. INFORMATIE IN BRAILLE 
 
Ziekenhuisverpakking: rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar 
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GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN 
WORDEN VERMELD 
 
INJECTIEFLACON 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN) 
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg poeder voor injectie 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
omeprazol 
iv 
 
 
2. WIJZE VAN TOEDIENING 
 
 
3. EXP 
 
EXP 
 
 
4. PARTIJNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID 
 
 
 
6. OVERIGE 
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GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN 
WORDEN VERMELD 
 
AMPUL 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN) 
 
Oplosmiddel voor reconstitutie van Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) oplossing voor 
injectie 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
iv 
 
 
2. WIJZE VAN TOEDIENING 
 
 
3. EXP 
 
EXP 
 
 
4. PARTIJNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID 
 
10 ml 
 
 
6. OVERIGE 
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING 
MOETEN WORDEN VERMELD 
 
OTC DOOS MET FLES; DOOS MET BLISTERVERPAKKING 
WALLET 
FLESSENETIKET 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 10 mg maagsapresistente tabletten 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 20 mg maagsapresistente tabletten 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
omeprazol 
 
 
2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN) 
 
Elke maagsapresistente tablet bevat 10 mg omeprazol. 
Elke maagsapresistente tablet bevat 20 mg omeprazol. 
 
 
3. LIJST VAN HULPSTOFFEN 
 
Bevat sucrose. Zie de bijsluiter voor meer informatie. 
 
 
4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD 
 
Maagsapresistente tabletten 
 
Blisterverpakking: 
7 tabletten 
14 tabletten 
28 tabletten (alleen 10 mg) 
 
 
5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN) 
 
Voor gebruik de bijsluiter lezen. 
 
Oraal gebruik. 
 
 
6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET 
BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden 
 
 
7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG 
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8. EXP 
 
EXP 
 
 
9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING 
 
Bewaren beneden 25°C. 
 
Doos met blisterverpakking: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. 
 
 
10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN 
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN 
(INDIEN VAN TOEPASSING) 
 
 
 
11. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
 
12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
[nationaal te implementeren] 
 
 
13. PARTIJNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING 
 
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift. 
 
 
15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
 
Voor kortdurende behandeling van reflux symptomen (zoals brandend maagzuur en zure 
oprispingen) bij volwassenen. 
Neem 14 dagen achtereen eenmaal daags 1 tablet van 20 mg of 2 tabletten van 10 mg. Raadpleeg uw 
arts indien na deze periode de verschijnselen nog niet verdwenen zijn. 
Lees voor gebruik de bijsluiter. 
 
 
16. INFORMATIE IN BRAILLE 
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 10 mg 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 20 mg 
 
[nationaal te implementeren] 
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GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN 
WORDEN VERMELD 
 
BLISTERVERPAKKING 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  
 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 10 mg maagsapresistente tabletten 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 20 mg maagsapresistente tabletten 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
omeprazol 
 
 
2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
 
3. EXP 
 
EXP 
 
 
4. PARTIJNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. OVERIGE 
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BIJSLUITERS 
 

Voor geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn op medisch voorschrift 
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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 

Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 10 mg harde capsules 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 20 mg harde capsules 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg harde capsules 

[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
Omeprazol 

 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. 
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan 

anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn 
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. 

- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet 
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 
In deze bijsluiter:  
1. Wat is Losec en waarvoor wordt het gebruikt 
2. Wat u moet weten voordat u Losec inneemt 
3. Hoe wordt Losec ingenomen 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Losec 
6. Aanvullende informatie 
 
 
1. WAT IS LOSEC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
Losec bevat het werkzame bestanddeel omeprazol. Het behoort tot de geneesmiddelengroep die 
‘protonpompremmers’ heet. Deze middelen werken door de hoeveelheid zuur die uw maag aanmaakt 
te verminderen. 
Losec wordt gebruikt bij de behandeling van de volgende aandoeningen: 
Bij volwassenen: 
 Gastro-oesofageale  refluxziekte (of GORZ). Bij deze ziekte stroomt zuur uit uw maag uw 

slokdarm in (de buis die uw maag met uw keel verbindt) wat pijn, ontsteking en een brandend 
gevoel geeft. 

 Zweren in het bovenste gedeelte van uw darmkanaal (twaalfvingerige-darmzweer) of uw maag 
(maagzweer). 

 Zweren die zijn geïnfecteerd met een bacterie die ‘Helicobacter pylori’ heet. Als u hier last van 
heeft, kan uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en om de zweer te 
genezen.  

 Zweren veroorzaakt door geneesmiddelen die NSAID’s heten (een bepaald type pijnstillers). 
Losec kan ook worden gebruikt om het ontstaan van zweren te voorkomen als u NSAID’s 
gebruikt. 

 Een teveel aan zuur in de maag dat wordt veroorzaakt door een goedaardig gezwel in de 
alvleesklier (het Zollinger-Ellison syndroom). 

 
Bij kinderen: 
Kinderen ouder dan 1 jaar en ≥ 10 kg 
 Gastro-oesofageale  refluxziekte (of GORZ). Bij deze ziekte stroomt zuur uit uw maag uw 

slokdarm in (de buis die uw maag met uw keel verbindt) wat pijn, ontsteking en een brandend 
gevoel geeft. 
Bij kinderen zijn mogelijke verschijnselen van deze ziekte het omhoog komen van de 
maaginhoud naar de mond (oprispingen), overgeven en een slechtere groei. 

 
Kinderen en adolescenten ouder dan 4 jaar  
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 Zweren die zijn geïnfecteerd met een bacterie die ‘Helicobacter pylori’ heet. Als uw kind hier 
last van heeft, kan uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en om de 
zweer te genezen.  

 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LOSEC INNEEMT 
 
Neem Losec niet in 
 als u allergisch (overgevoelig) bent voor omeprazol of voor één van de andere bestanddelen van 

Losec. 
 als u allergisch bent voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten 

(b.v.pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol). 
 als u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie). 
 
Als u twijfelt, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Losec inneemt. 
 
Wees extra voorzichtig met Losec  
Losec kan de verschijnselen van andere ziektes verhullen. Vraag daarom meteen uw arts om advies als 
u een van de volgende dingen hebt meegemaakt voor u met Losec begint of nadat u Losec bent gaan 
gebruiken.  
 U bent zonder duidelijke oorzaak veel gewicht kwijtgeraakt en hebt problemen met slikken. 
 U hebt maagpijn of spijsverteringsproblemen. 
 U begint voedsel of bloed op te geven. 
 U hebt zwarte ontlasting (of u ziet bloed in de ontlasting). 
 U hebt veel of langdurig last van diarree, omdat gebruik van omeprazol soms samen kan gaan 

met een lichte toename van besmettelijke diarree. 
 U hebt ernstige leverproblemen. 
 
Als u Losec voor langere tijd gebruikt (langer dan 1 jaar) zal uw dokter u waarschijnlijk regelmatig 
controleren. U moet nieuwe en uitzonderlijke verschijnselen (symptomen) en omstandigheden melden 
als u uw dokter ziet. 
 
Inname met andere geneesmiddelen 
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit omdat Losec de werking van 
bepaalde geneesmiddelen kan beïnvloeden en omdat sommige geneesmiddelen een effect op Losec 
kunnen hebben. 
Neem Losec niet in wanneer u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij 
HIV-infectie). 
Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt: 
 Ketoconazol, itraconazol of voriconazol (gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties).  
 Digoxine (gebruikt voor de behandeling van hartproblemen) 
 Diazepam (gebruikt voor de behandeling van angstigheid, ter ontspanning van de spieren of bij 

epilepsie). 
 Fenytoïne (gebruikt bij epilepsie). Als u fenytoïne gebruikt, moet uw arts u controleren wanneer 

u Losec gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik van Losec. 
 Geneesmiddelen die worden gebruikt voor het verdunnen van uw bloed, zoals warfarine of 

andere vitamine K-remmers. Uw arts moet u mogelijk controleren wanneer u Losec gaat 
gebruiken of als u stopt met het gebruik van Losec. 

 Rifampicine (gebruikt voor de behandeling van tuberculose) 
 Atazanavir (gebruikt voor HIV-behandeling) 
 Tacrolimus (in het geval van orgaantransplantatie) 
 Sint Janskruid (Hypericum perforatum) (gebruikt voor de behandeling van een lichte depressie) 
 Cilostazol (gebruikt voor de behandeling van claudicatio intermittens, ‘etalagebenen’) 
 Saquinavir (gebruikt voor de behandeling van een HIV-infectie) 
 Clopidogrel (gebruikt om bloedstolsels (trombi) te voorkomen) 
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Als uw arts naast Losec ook de antibiotica amoxicilline en claritromycine heeft voorgeschreven voor 
de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori infectie, dan is het van groot 
belang dat u uw arts vertelt welke andere geneesmiddelen u nog gebruikt. 
 
Inname van Losec met voedsel en drank 
U kunt uw capsules zowel bij de maaltijd als op een lege maag innemen. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Vertel uw arts dat u zwanger bent of zwanger wilt worden voor u Losec inneemt. Uw arts kan dan 
bepalen of u gedurende deze periode Losec kunt gebruiken. 
 
Uw arts beslist of u Losec kunt gebruiken terwijl u borstvoeding geeft. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Het is niet waarschijnlijk dat Losec van invloed is op uw rijvaardigheid of het gebruik van 
gereedschappen of machines. Bijwerkingen zoals duizeligheid en problemen met zien kunnen 
voorkomen (zie rubriek 4). Als u hier last van heeft mag u niet rijden of machines gebruiken. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Losec 
Losec capsules bevatten lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, 
neem dan contact op met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt. 
 
 
3. HOE WORDT LOSEC INGENOMEN 
 
Volg bij het innemen van Losec nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of 
apotheker.  
 
Uw arts zal u vertellen hoeveel capsules u in moet nemen en voor hoe lang u ze moet innemen. Dit 
hangt af van uw conditie en van uw leeftijd.  
De gebruikelijke doseringen worden hieronder beschreven. 
 
Volwassenen: 
 
Voor de behandeling van de symptomen van GORZ, zoals zuurbranden en zure oprispingen: 
 Als uw arts heeft vastgesteld dat uw slokdarm licht aangetast is, dan is de gebruikelijke dosering 

20 mg eenmaal daags, voor 4-8 weken. Uw arts zal u mogelijk daarna een dosering van 40 mg 
voorschrijven voor nog eens 8 weken als uw slokdarm nog niet is hersteld. 

 De gebruikelijke dosering na het herstel van de slokdarm is 10 mg eenmaal daags. 
 Als uw slokdarm niet is aangetast, is de gebruikelijke dosering 10 mg per dag.  
 
Voor de behandeling van zweren in het bovenste gedeelte van uw darmkanaal (twaalfvingerige-
darmzweer): 
 De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 2 weken. Uw arts zal u mogelijk 

daarna dezelfde dosering voorschrijven voor nog eens 2 weken als uw zweer nog niet is 
genezen. 

 Als uw zweer niet volledig geneest, kan de dosering worden verhoogd naar 40 mg per dag, voor 
4 weken. 

 
Voor de behandeling van maagzweren: 
 De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 4 weken. Uw arts zal u mogelijk 

daarna dezelfde dosering voorschrijven voor nog eens 4 weken als uw zweer nog niet is 
genezen. 

 Als uw zweer niet volledig geneest, kan de dosering worden verhoogd naar 40 mg per dag, voor 
8 weken. 
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Ter voorkoming van het terugkeren van de zweren aan de twaalfvingerige darm en de maag: 
 De gebruikelijke dosering is 10 mg of 20 mg eenmaal daags. Uw arts kan de dosering verhogen 

naar 40 mg eenmaal daags.  
 
Voor de behandeling van zweren aan uw twaalfvingerige darm en uw maag veroorzaakt door 
NSAID’s (bepaald type pijnstillers): 
 De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 4-8 weken. 
 
Ter voorkoming van zweren aan uw twaalfvingerige darm en uw maag als u NSAID’s gebruikt: 
 De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags. 
 
Voor de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori-infectie en om te 
voorkomen dat de zweren terugkeren: 
 De gebruikelijke dosering is 20 mg Losec tweemaal daags, gedurende 1 week.  
 Uw arts zal u ook twee van de volgende antibiotica voorschrijven: amoxicilline, claritromycine 

en metronidazol.  
 
Voor de behandeling van een teveel aan zuur in de maag dat wordt veroorzaakt door een goedaardig 
gezwel in de alvleesklier (het Zollinger-Ellison syndroom): 
 De gebruikelijke dagelijkse dosering is 60 mg.  
 Uw arts zal deze dosering aanpassen afhankelijk van uw behoeften en ook bepalen hoe lang u 

het geneesmiddel moet gebruiken. 
 
Kinderen: 
 
Voor de behandeling van de symptomen van GORZ, zoals zuurbranden en zure oprispingen: 
 Kinderen ouder dan 1 jaar en met een lichaamsgewicht van meer dan 10 kg mogen Losec 

gebruiken. De juiste dosering voor kinderen wordt door de arts bepaald op basis van het 
lichaamsgewicht van het kind. 

 
Voor de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori-infectie en om te 
voorkomen dat de zweren terugkeren: 
 Kinderen ouder dan 4 jaar mogen Losec gebruiken. De juiste dosering voor kinderen wordt door 

de arts bepaald op basis van het lichaamsgewicht van het kind. 
 Uw arts zal uw kind ook twee antibiotica voorschrijven: amoxicilline en claritromycine . 
 
Inname van dit geneesmiddel 
 Het wordt aanbevolen om uw capsules ’s ochtends in te nemen.  
 U kunt uw capsules zowel bij de maaltijd als op een lege maag innemen.  
 Slik uw capsules in hun geheel door, met een half glas water. Niet op de capsules kauwen, en de 

inhoud niet fijnmaken. Dit omdat de capsules omhulde korrels bevatten en deze omhulling 
voorkomt dat het geneesmiddel door het zuur in de maag wordt afgebroken. Het is belangrijk 
om deze korrels niet te beschadigen. 

 
Wat u moet doen als u of uw kind moeite heeft met het doorslikken van de capsules 
 Als u of uw kind moeite heeft met het doorslikken van de capsules:  

- De capsules openen en de inhoud direct doorslikken met een half glas water of doe de 
inhoud in een glas gewoon (niet-bruisend) water, een zuurhoudende fruitdrank (bijv. 
appel-, sinaasappel- of ananassap) of wat appelmoes.  

- Het mengsel altijd vlak voor het opdrinken doorroeren (het mengsel is niet helder). Het 
mengsel vervolgens direct of binnen 30 minuten opdrinken.  

- Om zeker te zijn dat u al het geneesmiddel hebt opgedronken, het glas daarna goed 
omspoelen met een half glas water, en dat opdrinken. In de vaste deeltjes zit het 
geneesmiddel – niet op kauwen of fijnmaken. 

 
Wat u moet doen als u meer van Losec heeft ingenomen dan u zou mogen 
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Als u meer Losec hebt ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, vraag dan meteen uw arts of 
apotheker om advies. 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Losec in te nemen 
Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk nadat u eraan denkt. Alleen als het 
bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over. Neem geen dubbele dosis om een 
vergeten dosis in te halen. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Losec bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 
bijwerkingen krijgt. 
 
Als u een van de volgende zeldzame maar ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het 
innemen van Losec en neem meteen contact op met uw arts: 
 Plotseling piepende ademhaling, opzwellen van uw lippen, tong en keel of lichaam, uitslag, 

flauwvallen of slikproblemen (ernstige allergische reactie). 
 Rood worden van uw huid, met blaren of loslatende stukken huid. Ook kunnen er ernstige 

blaren en bloedingen optreden op uw lippen, ogen, mond, neus en genitaliën. Dit komt mogelijk 
door het ‘syndroom van Stevens-Johnson’ of ‘toxische epidermale necrolyse’.  

 Gele huid, donkere urine en vermoeidheid, wat verschijnselen kunnen zijn van een 
leveraandoening. 

 
Bijwerkingen kunnen meer of minder vaak voorkomen, waarbij de volgende definities gelden:  
Zeer vaak voorkomend: Komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers 
Vaak voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers 
Soms voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers 
Zelden voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers 
Zeer zelden voorkomend: Komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers 
Onbekend: Mate van voorkomen kan niet worden bepaald op 

basis van beschikbare gegevens 
 
Overige bijwerkingen zijn onder andere: 
Vaak voorkomende bijwerkingen 
 Hoofdpijn. 
 Maagdarmproblemen: diarree, maagpijn, verstopping, winderigheid (flatulentie). 
 Misselijkheid of overgeven. 
 
Soms voorkomende bijwerkingen 
 Zwelling aan voeten en enkels. 
 Verstoorde slaap (slapeloosheid). 
 Duizeligheid, tintelend gevoel of 'slapende’ lichaamsdelen, slaperigheid. 
 Draaiduizeligheid (vertigo). 
 Veranderingen in bloedonderzoek bij controle van uw leverfunctie. 
 Huiduitslag, bobbelige uitslag (galbulten) en jeukende huid. 
 Algehele malaise en gebrek aan energie. 
 
Zelden voorkomende bijwerkingen 
 Bloedproblemen zoals een vermindering van het aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dit 

kan leiden tot zwakte, blauwe plekken of een groter risico op infecties. 
 Allergische reacties, soms zeer ernstige, waaronder het opzwellen van de lippen, de tong en de 

keel, koorts en piepende ademhaling. 
 Lage natriumspiegel in uw bloed. Dit kan leiden tot zwakte, overgeven en krampen. 
 Geagiteerde, verwarde of depressieve gevoelens. 
 Veranderingen in uw smaak. 
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 Gezichtsproblemen zoals wazig zien. 
 Plotselinge piepende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme). 
 Droge mond. 
 Een ontsteking aan de binnenkant van uw mond. 
 Een infectie genaamd ‘spruw’ die uw darmen kan treffen en die wordt veroorzaakt door een 

schimmel. 
 Leverproblemen, waaronder geelzucht, wat een gele huid, donkere urine en vermoeidheid tot 

gevolg kan hebben. 
 Haaruitval (alopecia). 
 Huiduitslag bij blootstelling aan zonlicht. 
 Gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie). 
 Ernstige nierproblemen (interstitiële nefritis). 
 Verergerde transpiratie (zweten). 
 
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen 
 Veranderingen in aantallen bloedcellen, waaronder agranulocytose (tekort aan witte 

bloedcellen) 
 Agressiviteit. 
 Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties). 
 Ernstige leverproblemen leidend tot leverfalen en hersenontsteking. 
 Plotselinge zeer ernstige huiduitslag of blaren of loslatende huid. Dit kan gepaard gaan met 

hoge koorts en gewrichtspijn (erythema multiforme, syndroom van Stevens-Johnson, toxische 
epidermale necrolyse). 

 Spierzwakte. 
 Vergrote borsten bij mannen. 
 Te weinig magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie) 
 
In zeer zeldzame gevallen kan Losec uw witte bloedcellen aantasten, wat uw afweersysteem kan 
aantasten. Ga zo snel mogelijk naar uw arts als u lijdt aan een infectie met verschijnselen als koorts 
met een ernstige aantasting van uw algehele conditie of koorts met verschijnselen van een lokale 
infectie, zoals nekpijn, keelpijn of pijn in de mond, of problemen bij het plassen. Uw arts kan dan met 
behulp van bloedonderzoek een gebrek aan witte bloedcellen (agranulocytose) uitsluiten. Het is 
belangrijk dat u in dat geval uw arts informeert over uw medicatie.  
 
Wees niet bezorgd over deze lijst met mogelijke bijwerkingen. U hoeft van geen van deze 
bijwerkingen last te krijgen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een 
bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker . 
 
 
5. HOE BEWAART U LOSEC 
 
 Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
 Gebruik Losec niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na EXP. De 

vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand 
 Bewaren beneden 30°C. 
 
 De blisterverpakking in de originele verpakking bewaren of het flesje goed afgesloten houden 

ter bescherming tegen vocht. 
 
 Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk 

afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze 
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 

 
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE 
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Wat bevat Losec 
- Het werkzame bestanddeel is omeprazol. Losec capsules bevatten 10 mg, 20 mg of 40 mg 

omeprazol.  
- De andere bestanddelen zijn dinatriumwaterstoffosfaatdihydraat, hydroxypropylcellulose, 

hydroxypropylmethylcellulose, watervrij lactose, magnesiumstearaat, mannitol, methacrylzuur 
co-polymeer, microkristallijne cellulose, macrogol (polyethyleenglycol), natriumlaurylsulfaat, 
ijzeroxide, titaniumdioxide, gelatine, drukinkt (waarin schellak, ammoniumhydroxide, 
kaliumhydroxide en zwart ijzeroxide zit). 

 
Hoe ziet Losec er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
 Losec 10 mg capsules hebben een roze romp waarop 10 staat gedrukt en een roze kapje waarop 

A/OS staat gedrukt. 
 Losec 20 mg capsules hebben een roze romp waarop 20 staat gedrukt en een roodbruin kapje 

waarop A/OM staat gedrukt. 
 Losec 40 mg capsules hebben een roodbruine romp waarop 40 staat gedrukt en een roodbruin 

kapje waarop A/OL staat gedrukt. 
 
Verpakkingsgrootten: 
 10 mg:  

o HDPE flessen van 5, 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60 of 100 capsules; 
ziekenhuisverpakkingen van 140, 280 of 700 capsules. 

o Blisterverpakkingen van 7, 14, 15, 28, 30, 35, 50, 56 of 84 capsules 
 
 20 mg:  

o HDPE flessen van 5, 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 60 of 100 capsules; ziekenhuisverpakkingen 
van 140, 280 of 700 capsules. 

o Blisterverpakkingen van 7, 14, 15, 28, 30, 50, 60 of 84 capsules 
 
 40 mg:  

o HDPE flessen van 5, 7, 14, 15, 28, 30 of 60 capsules; ziekenhuisverpakkingen van 140, 
280 of 700 capsules. 

o Blisterverpakkingen van 7, 14, 15, 28 of 30 capsules. 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen: 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in {MM/JJJJ}.  
 
[nationaal te implementeren] 
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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 

Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 10 mg maagsapresistente tabletten 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 20 mg maagsapresistente tabletten 
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg maagsapresistente tabletten 

[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
Omeprazol 

 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. 
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan 

anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn 
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. 

- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet 
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 
In deze bijsluiter:  
1. Wat is Losec en waarvoor wordt het gebruikt 
2. Wat u moet weten voordat u Losec inneemt 
3. Hoe wordt Losec ingenomen 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Losec 
6. Aanvullende informatie 
 
 
1. WAT IS LOSEC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
 
Losec maagsapresistente tabletten bevatten het werkzame bestanddeel omeprazol. Het behoort tot de 
geneesmiddelengroep die ‘protonpompremmers’ heet. Deze middelen werken door de hoeveelheid 
zuur die uw maag aanmaakt te verminderen. 
 
Losec wordt gebruikt bij de behandeling van de volgende aandoeningen: 
 
Bij volwassenen: 
 Gastro-oesofageale  refluxziekte (of GORZ). Bij deze ziekte stroomt zuur uit uw maag uw 

slokdarm in (de buis die uw maag met uw keel verbindt) wat pijn, ontsteking en een brandend 
gevoel geeft. 

 Zweren in het bovenste gedeelte van uw darmkanaal (twaalfvingerige-darmzweer) of uw maag 
(maagzweer). 

 Zweren die zijn geïnfecteerd met een bacterie die ‘Helicobacter pylori’ heet. Als u hier last van 
heeft, kan uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en om de zweer te 
genezen.  

 Zweren veroorzaakt door geneesmiddelen die NSAID’s heten (een bepaald type pijnstillers). 
Losec kan ook worden gebruikt om het ontstaan van zweren te voorkomen als u NSAID’s 
gebruikt. 

 Een teveel aan zuur in de maag dat wordt veroorzaakt door een goedaardig gezwel in de 
alvleesklier (het Zollinger-Ellison syndroom). 

 
Bij kinderen: 
Kinderen ouder dan 1 jaar en ≥ 10 kg 
 Gastro-oesofageale  refluxziekte (of GORZ). Bij deze ziekte stroomt zuur uit uw maag uw 

slokdarm in (de buis die uw maag met uw keel verbindt) wat pijn, ontsteking en een brandend 
gevoel geeft. 
Bij kinderen zijn mogelijke verschijnselen van deze ziekte het omhoog komen van de 
maaginhoud naar de mond (oprispingen), overgeven en een slechtere groei. 
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Kinderen en adolescenten ouder dan 4 jaar  
 Zweren die zijn geïnfecteerd met een bacterie die ‘Helicobacter pylori’ heet. Als uw kind hier 

last van heeft, kan uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en om de 
zweer te genezen.  

 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LOSEC INNEEMT 
Neem Losec niet in 
 als u allergisch (overgevoelig) bent voor omeprazol of voor één van de andere bestanddelen van 

Losec. 
 als u allergisch bent voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (b.v. 

pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol). 
 als u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie) 
 
Als u twijfelt, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Losec inneemt. 
 
Wees extra voorzichtig met Losec  
Losec kan de verschijnselen van andere ziektes verhullen. Vraag daarom meteen uw arts om advies als 
u een van de volgende dingen hebt meegemaakt voor u met Losec begint of nadat u Losec bent gaan 
gebruiken.  
 U bent zonder duidelijke oorzaak veel gewicht kwijtgeraakt en hebt problemen met slikken. 
 U hebt maagpijn of spijsverteringsproblemen. 
 U begint voedsel of bloed op te geven. 
 U hebt zwarte ontlasting (of u ziet bloed in de ontlasting). 
 U hebt veel of langdurig last van diarree, omdat gebruik van omeprazol soms samen kan gaan 

met een lichte toename van besmettelijke diarree. 
 U hebt ernstige leverproblemen. 
 
Als u Losec voor langere tijd gebruikt (langer dan 1 jaar) zal uw dokter u waarschijnlijk regelmatig 
controleren. U moet nieuwe en uitzonderlijke verschijnselen (symptomen) en omstandigheden melden 
als u uw dokter ziet. 
 
Inname met andere geneesmiddelen 
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit omdat Losec de werking van 
bepaalde geneesmiddelen kan beïnvloeden en omdat sommige geneesmiddelen een effect op Losec 
kunnen hebben. 
Neem Losec niet in wanneer u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij 
HIV-infectie). 
Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt: 
 Ketoconazol, itraconazol of voriconazol (gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties).  
 Digoxine (gebruikt voor de behandeling van hartproblemen) 
 Diazepam (gebruikt voor de behandeling van angstigheid, ter ontspanning van de spieren of bij 

epilepsie). 
 Fenytoïne (gebruikt bij epilepsie). Als u fenytoïne gebruikt, moet uw arts u controleren wanneer 

u Losec gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik van Losec. 
 Geneesmiddelen die worden gebruikt voor het verdunnen van uw bloed, zoals warfarine of 

andere vitamine K-remmers. Uw arts moet u mogelijk controleren wanneer u Losec gaat 
gebruiken of als u stopt met het gebruik van Losec. 

 Rifampicine (gebruikt voor de behandeling van tuberculose) 
 Atazanavir (gebruikt voor HIV-behandeling) 
 Tacrolimus (in het geval van orgaantransplantatie) 
 Sint Janskruid (Hypericum perforatum) (gebruikt voor de behandeling van een lichte depressie) 
 Cilostazol (gebruikt voor de behandeling van claudicatio intermittens, ‘etalagebenen’) 
 Saquinavir (gebruikt voor de behandeling van een HIV-infectie) 
 Clopidogrel (gebruikt om bloedstolsels (trombi) te voorkomen) 
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Als uw arts naast Losec ook de antibiotica amoxicilline en claritromycine heeft voorgeschreven voor 
de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori infectie, dan is het van groot 
belang dat u uw arts vertelt welke andere geneesmiddelen die u nog gebruikt. 
 
Inname van Losec met voedsel en drank 
U kunt uw tabletten zowel bij de maaltijd als op een lege maag innemen. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Vertel uw arts dat u zwanger bent of zwanger wilt worden voor u Losec inneemt. Uw arts kan dan 
bepalen of u gedurende deze periode Losec kunt gebruiken. 
 
Uw arts beslist of u Losec kunt gebruiken terwijl u borstvoeding geeft. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Het is niet waarschijnlijk dat Losec van invloed is op uw rijvaardigheid of het gebruik van 
gereedschappen of machines. Bijwerkingen zoals duizeligheid en problemen met zien kunnen 
voorkomen (zie rubriek 4). Als u hier last van heeft mag u niet rijden of machines gebruiken. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Losec 
Losec maagsapresistente tabletten bevatten sucrose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers 
niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt. 
 
 
3. HOE WORDT LOSEC GEBRUIKT 
 
Volg bij het innemen van Losec nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of 
apotheker.  
 
Uw arts zal u vertellen hoeveel tabletten u in moet nemen en voor hoe lang u ze moet innemen. Dit 
hangt af van uw conditie en van uw leeftijd.  
De gebruikelijke doseringen worden hieronder beschreven. 
 
Volwassenen: 
 
Voor de behandeling van de symptomen van GORZ, zoals zuurbranden en zure oprispingen: 
 Als uw arts heeft vastgesteld dat uw slokdarm licht aangetast is, dan is de gebruikelijke dosering 

20 mg eenmaal daags, voor 4-8 weken. Uw arts zal u mogelijk daarna een dosering van 40 mg 
voorschrijven voor nog eens 8 weken als uw slokdarm nog niet is hersteld. 

 De gebruikelijke dosering na het herstel van de slokdarm is 10 mg eenmaal daags. 
 Als uw slokdarm niet is aangetast, is de gebruikelijke dosering 10 mg per dag.  
 
Voor de behandeling van zweren in het bovenste gedeelte van uw darmkanaal (twaalfvingerige-
darmzweer): 
 De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 2 weken. Uw arts zal u mogelijk 

daarna dezelfde dosering voorschrijven voor nog eens 2 weken als uw zweer nog niet is 
genezen. 

 Als uw zweer niet volledig geneest, kan de dosering worden verhoogd naar 40 mg per dag, voor 
4 weken. 

 
Voor de behandeling van maagzweren: 
 De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 4 weken. Uw arts zal u mogelijk 

daarna dezelfde dosering voorschrijven voor nog eens 4 weken als uw zweer nog niet is 
genezen. 

 Als uw zweer niet volledig geneest, kan de dosering worden verhoogd naar 40 mg per dag, voor 
8 weken. 
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Ter voorkoming van het terugkeren van de zweren aan uw twaalfvingerige darm en uw maag: 
 De gebruikelijke dosering is 10 mg of 20 mg eenmaal daags. Uw arts kan de dosering verhogen 

naar 40 mg eenmaal daags.  
 
Voor de behandeling van zweren aan uw twaalfvingerige darm en uw maag veroorzaakt door 
NSAID’s (bepaald type pijnstillers): 
 De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 4-8 weken. 
 
Ter voorkoming van zweren aan uw twaalfvingerige darm en uw maag als u NSAID’s gebruikt: 
 De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags. 
 
Voor de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori-infectie en om te 
voorkomen dat de zweren terugkeren: 
 De gebruikelijke dosering is 20 mg Losec tweemaal daags, gedurende 1 week.  
 Uw arts zal u ook twee van de volgende antibiotica voorschrijven: amoxicilline, claritromycine 

en metronidazol.  
 
Voor de behandeling van een teveel aan zuur in de maag dat wordt veroorzaakt door een goedaardig 
gezwel in de alvleesklier (het Zollinger-Ellison syndroom): 
 De gebruikelijke dagelijkse dosering is 60 mg.  
 Uw arts zal deze dosering aanpassen afhankelijk van uw behoeften en ook bepalen hoe lang u 

het geneesmiddel moet gebruiken. 
 
Kinderen: 
 
Voor de behandeling van de symptomen van GORZ, zoals zuurbranden en zure oprispingen: 
 Kinderen ouder dan 1 jaar en met een lichaamsgewicht van meer dan 10 kg mogen Losec 

gebruiken. De juiste dosering voor kinderen wordt door de arts bepaald op basis van het 
lichaamsgewicht van het kind. 

 
Voor de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori-infectie en om te 
voorkomen dat de zweren terugkeren: 
 Kinderen ouder dan 4 jaar mogen Losec gebruiken. De juiste dosering voor kinderen wordt door 

de arts bepaald op basis van het lichaamsgewicht van het kind. 
 Uw arts zal uw kind ook twee antibiotica voorschrijven: amoxicilline en  claritromycine. 
 
Inname van dit geneesmiddel 
 Het wordt aanbevolen om uw tabletten ’s ochtends in te nemen.  
 U kunt uw tabletten zowel bij de maaltijd als op een lege maag innemen.  
 Slik uw tabletten in hun geheel door, met een half glas water. Niet op de tabletten kauwen, en de 

tabletten niet fijnmaken. Dit omdat de tabletten omhulde korrels bevatten en deze omhulling 
voorkomt dat het geneesmiddel door het zuur in de maag wordt afgebroken. Het is belangrijk 
om deze korrels niet te beschadigen. 

 
Wat u moet doen als u of uw kind moeite heeft met het doorslikken van de tabletten 
 Als u of uw kind moeite heeft met het doorslikken van de tabletten:  

- De tablet breken en uiteen laten vallen in een eetlepel gewoon (niet-bruisend) water, een 
zuurhoudende fruitdrank (bijv. appel-, sinaasappel- of ananassap) of wat appelmoes.  

- Het mengsel altijd vlak voor het opdrinken doorroeren (het mengsel is niet helder). Het 
mengsel vervolgens direct of binnen 30 minuten opdrinken.  

- Om zeker te zijn dat u al het geneesmiddel hebt opgedronken, het glas daarna goed 
omspoelen met een half glas water, en dat opdrinken. Gebruik geen melk of bruisend 
water. In de vaste deeltjes zit het geneesmiddel – niet op kauwen of fijnmaken. 

 
Wat u moet doen als u meer van Losec heeft ingenomen dan u zou mogen 
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Als u meer Losec hebt ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, vraag dan meteen uw arts of 
apotheker om advies. 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Losec in te nemen 
Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk nadat u eraan denkt. Alleen als het 
bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over. Neem geen dubbele dosis om een 
vergeten dosis in te halen. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Losec bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 
bijwerkingen krijgt. 
 
Als u een van de volgende zeldzame maar ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het 
innemen van Losec en neem meteen contact op met uw arts: 
 Plotseling piepende ademhaling, opzwellen van uw lippen, tong en keel of lichaam, uitslag, 

flauwvallen of slikproblemen (ernstige allergische reactie). 
 Rood worden van uw huid, met blaren of loslatende stukken huid. Ook kunnen er ernstige 

blaren en bloedingen optreden op uw lippen, ogen, mond, neus en genitaliën. Dit komt mogelijk 
door het ‘syndroom van Stevens-Johnson’ of ‘toxische epidermale necrolyse’.  

 Gele huid, donkere urine en vermoeidheid, wat verschijnselen kunnen zijn van een 
leveraandoening. 

 
Bijwerkingen kunnen meer of minder vaak voorkomen, waarbij de volgende definities gelden:  
Zeer vaak voorkomend Komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers 
Vaak voorkomend Komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers 
Soms voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers 
Zelden voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers 
Zeer zelden voorkomend: Komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers 
Onbekend: Mate van voorkomen kan niet worden bepaald op 

basis van beschikbare gegevens 
 
Overige bijwerkingen zijn onder andere: 
Vaak voorkomende bijwerkingen 
 Hoofdpijn. 
 Maagdarmproblemen: diarree, maagpijn, verstopping, winderigheid (flatulentie). 
 Misselijkheid of overgeven. 
 
Soms voorkomende bijwerkingen 
 Zwelling aan voeten en enkels. 
 Verstoorde slaap (slapeloosheid). 
 Duizeligheid, tintelend gevoel of 'slapende’ lichaamsdelen, slaperigheid. 
 Draaiduizeligheid (vertigo). 
 Veranderingen in bloedonderzoek bij controle van uw leverfunctie. 
 Huiduitslag, bobbelige uitslag (galbulten) en jeukende huid. 
 Algehele malaise en gebrek aan energie. 
 
Zelden voorkomende bijwerkingen 
 Bloedproblemen zoals een vermindering van het aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dit 

kan leiden tot rzwakte, blauwe plekken of een groter risico op infecties. 
 Allergische reacties, soms zeer ernstige, waaronder het opzwellen van de lippen, de tong en de 

keel, koorts en piepende ademhaling. 
 Lage natriumspiegel in uw bloed. Dit kan leiden tot zwakte, overgeven en krampen. 
 Geagiteerde, verwarde of depressieve gevoelens. 
 Veranderingen in uw smaak. 

91 



 Gezichtsproblemen zoals wazig zien. 
 Plotselinge piepende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme). 
 Droge mond. 
 Een ontsteking aan de binnenkant van uw mond. 
 Een infectie genaamd ‘spruw’ die uw darmen kan treffen en die wordt veroorzaakt door een 

schimmel. 
 Leverproblemen, waaronder geelzucht, wat een gele huid, donkere urine en vermoeidheid tot 

gevolg kan hebben. 
 Haaruitval (alopecia). 
 Huiduitslag bij blootstelling aan zonlicht. 
 Gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie). 
 Ernstige nierproblemen (interstitiële nefritis). 
 Verergerde transpiratie (zweten). 
 
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen 
 Veranderingen in aantallen bloedcellen, waaronder agranulocytose (tekort aan witte 

bloedcellen) 
 Agressiviteit. 
 Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties). 
 Ernstige leverproblemen leidend tot leverfalen en hersenontsteking. 
 Plotselinge zeer ernstige huiduitslag of blaren of loslatende huid. Dit kan gepaard gaan met 

hoge koorts en gewrichtspijn (erythema multiforme, syndroom van Stevens-Johnson, toxische 
epidermale necrolyse) 

 Spierzwakte. 
 Vergrote borsten bij mannen. 
 Te weinig magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie) 
 
In zeer zeldzame gevallen kan Losec uw witte bloedcellen aantasten, wat uw afweersysteem kan 
aantasten. Ga zo snel mogelijk naar uw arts als u lijdt aan een infectie met verschijnselen als koorts 
met een ernstige aantasting van uw algehele conditie of koorts met verschijnselen van een lokale 
infectie, zoals nekpijn, keelpijn of pijn in de mond, of problemen bij het plassen. Uw arts kan dan met 
behulp van bloedonderzoek een gebrek aan witte bloedcellen (agranulocytose) uitsluiten. Het is 
belangrijk dat u in dat geval uw arts informeert over uw medicatie. 
 
Wees niet bezorgd over deze lijst met mogelijke bijwerkingen. U hoeft van geen van deze 
bijwerkingen last te krijgen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een 
bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker . 
 
 
5. HOE BEWAART U LOSEC 
 
 Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
 Gebruik Losec niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de buiten- en de 

binnenverpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand 
 Bewaren beneden 25°C. 
 
 De blisterverpakking in de originele verpakking bewaren of het flesje goed afgesloten houden 

ter bescherming tegen vocht. 
 
 Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk 

afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze 
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 
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6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Wat bevat Losec 
- Het werkzame bestanddeel is omeprazol. Losec maagsapresistente bevatten 

omeprazolmagnesium overeenkomend met 10 mg, 20 mg of 40 mg omeprazol.  
- De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose, glycerylmonostearaat, 

hydroxypropylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, magnesiumstearaat, methacrylzuur co-
polymeer, suikerbolletjes, paraffine, macrogol (polyethyleenglycol), polysorbaat, 
polyvinylpyrrolidon crosslinked, natriumhydroxide (voor pH-aanpassing), 
natriumstearylfumaraat, talk, triëthylcitraat, ijzeroxide, titaniumdioxide. 

 
Hoe ziet Losec er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
 Losec 10 mg maagsapresistente tabletten zijn lichtroze met  of  aan de ene zijde en 10 mg 

aan de andere zijde.  
 Losec 20 mg maagsapresistente tabletten zijn roze met  of  aan de ene zijde en 20 mg aan 

de andere zijde.  
 Losec 40 mg maagsapresistente tabletten zijn donker roodbruin met  of  aan de ene zijde 

en 40 mg aan de andere zijde.  
 
Verpakkingsgrootten: 
 10 mg:  

o HDPE flessen met 7, 14, 15, 28, 30, 50 of 100 tabletten; ziekenhuisverpakkingen met 
140 tabletten. 

o Blisterverpakkingen met 5, 7, 10, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 of 100 tabletten; 
ziekenhuisverpakkingen met 560 tabletten.  

o Geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen (ziekenhuisverpakkingen) van 25 x 1, 
28 x 1, 50 x 1, 56 x 1 tabletten.  

 
 20 mg:  

o HDPE flessen met 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 100 tabletten; ziekenhuisverpakkingen met 
140, 200 of 280 tabletten. 

o Blisterverpakkingen met 5, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 100 tabletten; 
ziekenhuisverpakkingen met 560 tabletten.  

o Geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen (ziekenhuisverpakkingen) van 25 x 1, 28 
x 1, 50 x 1, 56 x 1, 100 x 1 tabletten. 

 
 40 mg:  

o HDPE flessen van 7, 14, 15, 28, 30, 100 tabletten. 
o Blisterverpakkingen met 5, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 60, 100 tabletten; 

ziekenhuisverpakkingen met 560 tabletten.  
o Geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen (ziekenhuisverpakkingen) van 25 x 1, 

28 x 1, 50 x 1 tabletten. 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen: 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in {MM/JJJJ}.  

[nationaal te implementeren]
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 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 

Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg poeder voor oplossing voor infusie [Zie 
bijlage I – nationaal te implementeren] 

Omeprazol 
 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. 
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet 

in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
In deze bijsluiter:  
1. Wat is Losec en waarvoor wordt het gebruikt 
2. Wat u moet weten voordat u Losec krijgt toegediend 
3. Hoe wordt Losec toegediend 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Losec 
6. Aanvullende informatie 
 
 
1. WAT IS LOSEC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
 
Losec bevat het werkzame bestanddeel omeprazol. Het behoort tot de geneesmiddelengroep die 
‘protonpompremmers’ heet. Deze middelen werken door de hoeveelheid zuur die uw maag aanmaakt 
te verminderen. 
 
Losec poeder voor oplossing voor infusie kan worden gebruikt als alternatief voor orale behandeling.  
 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LOSEC KRIJGT TOEGEDIEND 
 
U mag geen Losec toegediend krijgen 
 als u allergisch (overgevoelig) bent voor omeprazol of voor één van de andere bestanddelen van 

Losec. 
 als u allergisch bent voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (b.v. 

pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol). 
 als u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie) 
 
Als u twijfelt, vraag dan uw arts, verpleegkundige of apotheker om advies voor u Losec toegediend 
krijgt. 
 
Wees extra voorzichtig met Losec 
Losec kan de verschijnselen van andere ziektes verhullen. Vraag daarom meteen uw arts om advies als 
u een van de volgende dingen hebt meegemaakt voor u Losec krijgt toegediend of nadat u Losec 
toegediend hebt gekregen.  
 U bent zonder duidelijke oorzaak veel gewicht kwijtgeraakt en hebt problemen met slikken. 
 U hebt maagpijn of spijsverteringsproblemen. 
 U begint voedsel of bloed op te geven. 
 U hebt zwarte ontlasting (of u ziet bloed in de ontlasting). 
 U hebt veel of langdurig last van diarree, omdat gebruik van omeprazol soms samen kan gaan 

met een lichte toename van besmettelijke diarree. 
 U hebt ernstige leverproblemen. 
 
Gebruik met andere geneesmiddelen 
Vertel uw arts, verpleegkundige of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden 
heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit omdat 
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Losec de werking van bepaalde geneesmiddelen kan beïnvloeden en omdat sommige geneesmiddelen 
een effect op Losec kunnen hebben. 
Losec mag niet aan u worden toegediend wanneer u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat 
(dat wordt gebruikt bij HIV-infectie). 
Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt: 
 Ketoconazol, itraconazol of voriconazol (gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties).  
 Digoxine (gebruikt voor de behandeling van hartproblemen) 
 Diazepam (gebruikt voor de behandeling van angstigheid, ter ontspanning van de spieren of bij 

epilepsie). 
 Fenytoïne (gebruikt bij epilepsie). Als u fenytoïne gebruikt, moet uw arts u controleren wanneer 

u Losec gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik van Losec. 
 Geneesmiddelen die worden gebruikt voor het verdunnen van uw bloed, zoals warfarine of 

andere vitamine K-remmers. Uw arts moet u mogelijk controleren wanneer u Losec gaat 
gebruiken of als u stopt met het gebruik van Losec. 

 Rifampicine (gebruikt voor de behandeling van tuberculose) 
 Atazanavir (gebruikt voor HIV-behandeling) 
 Tacrolimus (in het geval van orgaantransplantatie) 
 Sint Janskruid (Hypericum perforatum) (gebruikt voor de behandeling van een lichte depressie) 
 Cilostazol (gebruikt voor de behandeling van claudicatio intermittens, ‘etalagebenen’) 
 Saquinavir (gebruikt voor de behandeling van een HIV-infectie) 
 Clopidogrel (gebruikt om van bloedstolsels (trombi) te voorkomen) 
 
Als uw arts naast Losec ook de antibiotica amoxicilline en claritromycine heeft voorgeschreven voor 
de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori infectie, dan is het van groot 
belang dat u uw arts vertelt welke andere geneesmiddelen u nog gebruikt. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Vertel uw arts dat u zwanger bent of zwanger wilt worden voordat Losec aan u wordt toegediend. Uw 
arts kan dan bepalen of gedurende deze periode Losec kan worden toegediend. 
 
Uw arts beslist of u Losec kunt gebruiken terwijl u borstvoeding geeft. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Het is niet waarschijnlijk dat Losec van invloed is op uw rijvaardigheid of het gebruik van 
gereedschappen of machines. Bijwerkingen zoals duizeligheid en problemen met zien kunnen 
voorkomen (zie rubriek 4). Als u hier last van heeft mag u niet rijden of machines gebruiken. 
 
 
3. HOE WORDT LOSEC TOEGEDIEND 
 
 Losec kan worden toegediend aan volwassen, alsook aan ouderen. 
 Er is beperkte ervaring met de intraveneuze toediening van Losec aan kinderen. 
 
Als u Losec krijgt toegediend 
 Een arts zal u Losec toedienen en bepalen hoeveel Losec u nodig heeft.  
 Het geneesmiddel zal worden toegediend middels een infuus in een van uw aderen. 
 
Als u teveel Losec toegediend hebt gekregen 
Als u denkt dat u teveel Losec toegediend hebt gekregen, bespreek dit dan direct met uw arts. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Losec bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 
bijwerkingen krijgt. 
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Als u een van de volgende zeldzame maar ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het gebruik 
van Losec en neem meteen contact op met uw arts: 
 Plotseling piepende ademhaling, opzwellen van uw lippen, tong en keel of lichaam, uitslag, 

flauwvallen of slikproblemen (ernstige allergische reactie). 
 Rood worden van uw huid, met blaren of loslatende stukken huid. Ook kunnen er ernstige 

blaren en bloedingen optreden op uw lippen, ogen, mond, neus en genitaliën. Dit komt mogelijk 
door het ‘syndroom van Stevens-Johnson’ of ‘toxische epidermale necrolyse’.  

 Gele huid, donkere urine en vermoeidheid, wat verschijnselen kunnen zijn van een 
leveraandoening. 

 
Bijwerkingen kunnen meer of minder vaak voorkomen, waarbij de volgende definities gelden:  
Zeer vaak voorkomend: Komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers 
Vaak voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers 
Soms voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers 
Zelden voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers 
Zeer zelden voorkomend: Komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers 
Onbekend: Mate van voorkomen kan niet worden bepaald op 

basis van beschikbare gegevens 
 
Overige bijwerkingen zijn onder andere: 
Vaak voorkomende bijwerkingen 
 Hoofdpijn. 
 Maagdarmproblemen: diarree, maagpijn, verstopping, winderigheid (flatulentie). 
 Misselijkheid of overgeven. 
 
Soms voorkomende bijwerkingen 
 Zwelling aan voeten en enkels. 
 Verstoorde slaap (slapeloosheid). 
 Duizeligheid, tintelend gevoel of 'slapende’ lichaamsdelen, slaperigheid. 
 Draaiduizeligheid (vertigo). 
 Veranderingen in bloedonderzoek bij controle van uw leverfunctie. 
 Huiduitslag, bobbelige uitslag (galbulten) en jeukende huid. 
 Algehele malaise en gebrek aan energie. 
 
Zelden voorkomende bijwerkingen 
 Bloedproblemen zoals een vermindering van het aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dit 

kan leiden tot zwakte, blauwe plekken of een groter risico op infecties. 
 Allergische reacties, soms zeer ernstige, waaronder het opzwellen van de lippen, de tong en de 

keel, koorts en piepende ademhaling. 
 Lage natriumspiegel in uw bloed. Dit kan leiden tot zwakte, overgeven en krampen. 
 Geagiteerde, verwarde of depressieve gevoelens. 
 Veranderingen in uw smaak. 
 Gezichtsproblemen zoals wazig zien. 
 Plotselinge piepende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme). 
 Droge mond. 
 Een ontsteking aan de binnenkant van uw mond. 
 Een infiectie genaamd ‘spruw’ die uw darmen kan treffen en die wordt veroorzaakt door een 

schimmel. 
 Leverproblemen, waaronder geelzucht, wat een gele huid, donkere urine en vermoeidheid tot 

gevolg kan hebben. 
 Haaruitval (alopecia). 
 Huiduitslag bij blootstelling aan zonlicht. 
 Gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie). 
 Ernstige nierproblemen (interstitiële nefritis). 
 Verergerde transpiratie (zweten). 
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Zeer zelden voorkomende bijwerkingen 
 Veranderingen in aantallen bloedcellen, waaronder agranulocytose (tekort aan witte 

bloedcellen) 
 Agressiviteit. 
 Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties). 
 Ernstige leverproblemen leidend tot leverfalen en hersenontsteking. 
 Plotselinge zeer ernstige huiduitslag of blaren of loslatende huid. Dit kan gepaard gaan met 

hoge koorts en gewrichtspijn (erythema multiforme, syndroom van Stevens-Johnson, toxische 
epidermale necrolyse). 

 Spierzwakte. 
 Vergrote borsten bij mannen. 
 Te weinig magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie) 
 
In enkele gevallen van patiënten die in kritieke toestand verkeerden en die intraveneus zijn behandeld 
met omeprazol is onomkeerbare aantasting van het gezichtsvermogen gerapporteerd. Dit was met 
name het geval bij hoge doses, maar er is geen oorzakelijk verband aangetoond. 
 
In zeer zeldzame gevallen kan Losec uw witte bloedcellen aantasten, wat uw afweersysteem kan 
aantasten. Ga zo snel mogelijk naar uw arts als u lijdt aan een infectie met verschijnselen als koorts 
met een ernstige aantasting van uw algehele conditie of koorts met verschijnselen van een lokale 
infectie, zoals nekpijn, keelpijn of pijn in de mond, of problemen bij het plassen. Uw arts kan dan met 
behulp van bloedonderzoek een gebrek aan witte bloedcellen (agranulocytose) uitsluiten. Het is 
belangrijk dat u in dat geval uw arts informeert over uw medicatie. 
 
Wees niet bezorgd over deze lijst met mogelijke bijwerkingen. U hoeft van geen van deze 
bijwerkingen last te krijgen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een 
bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker . 
 
 
5. HOE BEWAART U LOSEC 
 
 Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
 Gebruik Losec niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de injectieflacon en op het 

doosje na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand 
 
 Bewaren beneden 25C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. 
 
 Houdbaarheid na bereiding: 

Oplossing voor infusie bereid met natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) dient binnen 12 uur na de 
bereiding te worden gebruikt.  
Oplossing voor infusie bereid met glucose 50 mg/ml (5%) dient binnen 6 uur na bereiding te 
worden gebruikt.  
 
Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product onmiddellijk te worden gebruikt, tenzij het is 
bereid onder gecontroleerde en gevalideerde antiseptische omstandigheden. 

 
 Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk 

afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze 
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 
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6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Wat bevat Losec 
- Het werkzame bestanddeel is omeprazol. Elke injectieflacon met poeder voor oplossing voor 

infusie bevat omeprazolnatrium overeenkomend met 40 mg omeprazol.  
- De overige bestanddelen zijn dinatriumedetaat en natriumhydroxide.  
 
Hoe ziet Losec er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
Losec 40 mg poeder voor oplossing voor infusie (poeder voor infusie) is verpakt in een injectieflacon.  
 
Van het droge poeder in de injectieflacon wordt eerst een oplossing gemaakt voor het aan u wordt 
toegediend. 
 
Verpakkingsgrootten: Injectieflacons 1x 40 mg, 5x40 mg en 10x40 mg. 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen: 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in {MM/JJJJ}.  
 
[nationaal te implementeren] 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg: 
 
De gehele inhoud van elk injectieflacon oplossen in ongeveer 5 ml en dan direct verdunnen tot 100 ml. 
Natriumchloride 9 mg/ml (0.9%) oplossing voor infusie of glucose 50 mg/ml (5%) oplossing voor 
infusie gebruiken. De stabiliteit van omeprazol wordt beïnvloed door de pH-waarde van de 
infusieoplossing; om deze reden mag er geen ander oplosmiddel of andere hoeveelheid van het 
toegestane oplosmiddel worden gebruikt.  
 
Bereiding 
1. Zuig met een spuit 5 ml infuusoplossing uit de 100 ml infuusfles of infuuszak. 
2. Voeg deze hoeveelheid toe aan de injectieflacon met het gevriesdroogde omeprazol. Het geheel 

goed mengen zodat alle omeprazol oplost. 
3. Zuig de omeprazoloplossing terug in de spuit. 
4. Breng de oplossing over naar de infuusfles of infuuszak. 
5. Herhaal stap 1-4 om ervoor te zorgen dat alle omeprazol wordt overgebracht van de 

injectieflacon naar de infuuszak of infuusfles. 
 
Alternatieve bereiding voor infusen in flexibele containers 
1. Gebruik een tweezijdige transfernaald en bevestig deze aan het injectiemembraan van de 

infuuszak. Bevestig het andere uiteinde van de naald aan de injectieflacon met het 
gevriesdroogde omeprazol. 

2. Los het omeprazol op door de infuusoplossing heen en weer te pompen tussen de infuuszak en 
de injectieflacon. 

3. Zorg ervoor dat alle omeprazol volledig wordt opgelost. 
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De oplossing voor infusie dient gedurende 20-30 minuten via een intraveneus infuus te worden 
toegediend. 
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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 

Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 40 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor 
injectie 

 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 

Omeprazol 
 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. 
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet 

in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
In deze bijsluiter:  
1. Wat is Losec en waarvoor wordt het gebruikt 
2. Wat u moet weten voordat u Losec krijgt toegediend 
3. Hoe wordt Losec toegediend 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Losec 
6. Aanvullende informatie 
 
 
1. WAT IS LOSEC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
Losec bevat het werkzame bestanddeel omeprazol. Het behoort tot de geneesmiddelengroep die 
‘protonpompremmers’ heet. Deze middelen werken door de hoeveelheid zuur die uw maag aanmaakt 
te verminderen. 
 
Losec poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie kan worden gebruikt als alternatief voor 
orale behandeling.  
 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LOSEC KRIJGT TOEGEDIEND 
 
U mag geen Losec toegediend krijgen 
 als u allergisch (overgevoelig) bent voor omeprazol of voor één van de andere bestanddelen van 

Losec. 
 als u allergisch bent voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (b.v. 

pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol). 
 als u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie) 
 
Als u twijfelt, vraag dan uw arts, verpleegkundige of apotheker om advies voordat u Losec krijgt 
toegediend. 
 
Wees extra voorzichtig met Losec 
Losec kan de verschijnselen van andere ziektes verhullen. Vraag daarom meteen uw arts om advies als 
u een van de volgende dingen hebt meegemaakt voor u Losec krijgt toegediend of nadat u Losec 
toegediend hebt gekregen.  
 U bent zonder duidelijke oorzaak veel gewicht kwijtgeraakt en hebt problemen met slikken. 
 U hebt maagpijn of spijsverteringsproblemen. 
 U begint voedsel of bloed op te geven. 
 U hebt zwarte ontlasting (of u ziet bloed in de ontlasting). 
 U hebt veel of langdurig last van diarree, omdat gebruik van omeprazol soms samen kan gaan 

met een lichte toename van besmettelijke diarree. 
 U hebt ernstige leverproblemen. 
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Gebruik met andere geneesmiddelen 
Vertel uw arts, verpleegkundige of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden 
heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit omdat 
Losec de werking van bepaalde geneesmiddelen kan beïnvloeden en omdat sommige geneesmiddelen 
een effect op Losec kunnen hebben. 
Losec mag niet aan u worden toegediend wanneer u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat 
(dat wordt gebruikt bij HIV-infectie). 
Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt: 
 Ketoconazol, itraconazol of voriconazol (gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties)  
 Digoxine (gebruikt voor de behandeling van hartproblemen) 
 Diazepam (gebruikt voor de behandeling van angstigheid, ter ontspanning van de spieren of bij 

epilepsie) 
 Fenytoïne (gebruikt bij epilepsie). Als u fenytoïne gebruikt, moet uw arts u controleren wanneer 

u Losec gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik van Losec. 
 Geneesmiddelen die worden gebruikt voor het verdunnen van uw bloed, zoals warfarine of 

andere vitamine K-remmers. Uw arts moet u mogelijk controleren wanneer u Losec gaat 
gebruiken of als u stopt met het gebruik van Losec. 

 Rifampicine (gebruikt voor de behandeling van tuberculose) 
 Atazanavir (gebruikt voor HIV-behandeling) 
 Tacrolimus (in het geval van orgaantransplantatie) 
 Sint Janskruid (Hypericum perforatum) (gebruikt voor de behandeling van een lichte depressie) 
 Cilostazol (gebruikt voor de behandeling van claudicatio intermittens, ‘etalagebenen’) 
 Saquinavir (gebruikt voor de behandeling van een HIV-infectie) 
 Clopidogrel (gebruikt ombloedstolsels (trombi) te voorkomen) 
 
Als uw arts naast Losec ook de antibiotica amoxicilline en claritromycine heeft voorgeschreven voor 
de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori infectie, dan is het van groot 
belang dat u uw arts vertelt welke andere geneesmiddelen u nog gebruikt. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Vertel uw arts dat u zwanger bent of zwanger wilt worden voordat Losec aan u wordt toegediend. Uw 
arts kan dan bepalen of gedurende deze periode Losec kan worden toegediend. 
 
Omeprazol wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar bij de gebruikelijke doseringen is het 
onwaarschijnlijk dat het van invloed is op de zuigeling. Uw arts beslist of u Losec kunt gebruiken 
terwijl u borstvoeding geeft. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Het is niet waarschijnlijk dat Losec van invloed is op uw rijvaardigheid of het gebruik van 
gereedschappen of machines. Bijwerkingen zoals duizeligheid en problemen met zien kunnen 
voorkomen (zie rubriek 4). Als u hier last van heeft mag u niet rijden of machines gebruiken. 
 
 
3. HOE WORDT LOSEC TOEGEDIEND 
 
 Losec kan worden toegediend aan volwassen en aan ouderen. 
 Er is beperkte ervaring met de intraveneuze toediening van Losec aan kinderen. 
 
Als u Losec krijgt toegediend 
 Een arts zal u Losec toedienn en bepalen hoeveel Losec u nodig heeft.  
 Het geneesmiddel zal worden toegediend via een injectie in een van uw aderen. 
 
Als u teveel Losec toegediend hebt gekregen 
Als u denkt dat u teveel Losec toegediend hebt gekregen, bespreek dit dan direct met uw arts. 
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4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Losec bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 
bijwerkingen krijgt. 
 
Als u een van de volgende zeldzame maar ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het gebruik 
van Losec en neem meteen contact op met uw arts: 
 Plotseling piepende ademhaling, opzwellen van uw lippen, tong en keel of lichaam, uitslag, 

flauwvallen of slikproblemen (ernstige allergische reactie). 
 Rood worden van uw huid, met blaren of loslatende stukken huid. Ook kunnen er ernstige 

blaren en bloedingen optreden op uw lippen, ogen, mond, neus en genitaliën. Dit komt mogelijk 
door het ‘syndroom van Stevens-Johnson’ of ‘toxische epidermale necrolyse’.  

 Gele huid, donkere urine en vermoeidheid, wat verschijnselen kunnen zijn van een 
leveraandoening. 

 
Bijwerkingen kunnen meer of minder vaak voorkomen, waarbij de volgende definities gelden:  
Zeer vaak voorkomend Komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers 
Vaak voorkomend Komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers 
Soms voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers 
Zelden voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers 
Zeer zelden voorkomend: Komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers 
Onbekend: Mate van voorkomen kan niet worden bepaald op 

basis van beschikbare gegevens 
 
Overige bijwerkingen zijn onder andere: 
Vaak voorkomende bijwerkingen 
 Hoofdpijn. 
 Maagdarmproblemen: diarree, maagpijn, verstopping, winderigheid (flatulentie). 
 Misselijkheid of overgeven. 
 
Soms voorkomende bijwerkingen 
 Zwelling aan voeten en enkels. 
 Verstoorde slaap (slapeloosheid). 
 Duizeligheid, tintelend gevoel of 'slapende’ lichaamsdelen, slaperigheid. 
 Draaiduizeligheid (vertigo). 
 Veranderingen in bloedonderzoek bij controle van uw leverfunctie. 
 Huiduitslag, bobbelige uitslag (galbulten) en jeukende huid. 
 Algehele malaise en gebrek aan energie. 
 
Zelden voorkomende bijwerkingen 
 Bloedproblemen zoals een vermindering van het aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dit 

kan leiden tot zwakte, blauwe plekken of een groter risico op infecties. 
 Allergische reacties, soms zeer ernstige, waaronder het opzwellen van de lippen, de tong en de 

keel, koorts en piepende ademhaling. 
 Lage natriumspiegel in uw bloed. Dit kan leiden tot zwakte, overgeven en krampen. 
 Geagiteerde, verwarde of depressieve gevoelens. 
 Veranderingen in uw smaak. 
 Gezichtsproblemen zoals wazig zien. 
 Plotselinge piepende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme). 
 Droge mond. 
 Een ontsteking aan de binnenkant van uw mond. 
 Een infectie genaamd ‘spruw’ die uw darmen kan treffen en die wordt veroorzaakt door een 

schimmel. 
 Leverproblemen, waaronder geelzucht, wat een gele huid, donkere urine en vermoeidheid tot 

gevolg kan hebben. 
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 Haaruitval (alopecia). 
 Huiduitslag bij blootstelling aan zonlicht. 
 Gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie). 
 Ernstige nierproblemen (interstitiële nefritis). 
 Verergerde transpiratie (zweten). 
 
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen 
 Veranderingen in aantallen bloedcellen, waaronder agranulocytose (tekort aan witte 

bloedcellen) 
 Agressiviteit. 
 Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties). 
 Ernstige leverproblemen leidend tot leverfalen en hersenontsteking. 
 Plotselinge zeer ernstige huiduitslag of blaren of loslatende huid. Dit kan gepaard gaan met 

hoge koorts en gewrichtspijn (erythema multiforme, syndroom van Stevens-Johnson, toxische 
epidermale necrolyse). 

 Spierzwakte. 
 Vergrote borsten bij mannen. 
 Te weinig magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie) 
 
In sporadische gevallen van patiënten die in kritieke toestand verkeerden en die intraveneus zijn 
behandeld met Losec is onomkeerbare aantasting van het gezichtsvermogen gerapporteerd. Dit was 
met name het geval bij hoge doses, maar er is geen oorzakelijk verband aangetoond. 
 
In zeer zeldzame gevallen kan Losec uw witte bloedcellen aantasten, wat uw afweersysteem kan 
aantasten. Ga zo snel mogelijk naar uw arts als u lijdt aan een infectie met verschijnselen als koorts 
met een ernstige aantasting van uw algehele conditie of koorts met verschijnselen van een lokale 
infectie, zoals nekpijn, keelpijn of pijn in de mond, of problemen bij het plassen. Uw arts kan dan met 
behulp van bloedonderzoek een gebrek aan witte bloedcellen (agranulocytose) uitsluiten. Het is 
belangrijk dat u in dat geval uw arts informeert over uw medicatie. 
 
Wees niet bezorgd over deze lijst met mogelijke bijwerkingen. U hoeft van geen van deze 
bijwerkingen last te krijgen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een 
bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker . 
 
 
5. HOE BEWAART U LOSEC 
 
 Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
 Gebruik Losec niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en op het doosje na 

EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand 
 
 Bewaren beneden 25C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. 
 
 Houdbaarheid na bereiding: 

De gereedgemaakte oplossing moet beneden 25°C worden bewaard en dient binnen 4 uur na de 
bereiding te worden gebruikt. Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product onmiddellijk te 
worden gebruikt, tenzij het is bereid onder gecontroleerde en gevalideerde antiseptische 
omstandigheden. 

 
 Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk 

afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze 
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 

 
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE 
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Wat bevat Losec 
- Het werkzame bestanddeel is omeprazol. Elke injectieflacon met poeder voor oplossing voor 

injectie bevat omeprazolnatrium overeenkomend met 40 mg omeprazol.  
- De overige bestanddelen zijn:  

Poeder voor injectie: natriumhydroxide (voor pH-aanpassing). 
Oplosmiddel voor injectie: citroenzuurmonohydraat (voor pH-aanpassing), macrogol 400 en 
water voor injectie. 

 
Hoe ziet Losec er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
Losec 40 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie (Poeder voor injectie; en 
Oplosmiddel voor het bereiden van oplossing voor injectie) is verkrijgbaar in een 
combinatieverpakking, bestaande uit een injectieflacon met droge substantie (I) en een ampul met 
oplosmiddel (II).  
 
Van het droge poeder in de injectieflacon wordt eerst een oplossing gemaakt voor het aan u wordt 
toegediend. 
 
Verpakkingsgrootten: 1x40 mg (I+II), 5x40 mg (I+II), 10x40 mg (I+II). 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen: 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in {MM/JJJJ}.  
 
 [nationaal te implementeren] 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg: 
 
Losec oplossing voor injectie wordt verkregen door de gevriesdroogde substantie op te lossen in het 
meegeleverde oplosmiddel. Het gebruik van andere oplosmiddelen is niet toegestaan.  
 
De stabiliteit van omeprazol wordt beïnvloed door de pH van de oplossing voor injectie. Daarom 
dienen geen andere oplosmiddelen of hoeveelheden te worden gebruikt voor verdunning. Verkeerd 
bereide oplossingen kunnen worden herkend aan een gele tot bruine verkleuring en dienen niet te 
worden gebruikt. Gebruik alleen heldere, kleurloze of licht geelbruine oplossingen.  
 
Bereiding 
OPMERKING: stappen 1 tot en met 5 moeten onmiddellijk na elkaar worden uitgevoerd: 
1. Zuig met een spuit al het oplosmiddel uit de ampul (10 ml). 
2. Voeg ongeveer 5 ml van het oplosmiddel toe aan de injectieflacon met het gevriesdroogde 

omeprazol. 
3. Trek zo veel mogelijk lucht uit de injectieflacon terug in de spuit. Hierdoor wordt het 

makkelijker om het resterende oplosmiddel toe te voegen. 
4. Voeg het resterende oplosmiddel toe aan de injectieflacon en maak de spuit helemaal leeg. 
5. Draai en schud de injectieflacon totdat al het gevriesdroogde omeprazol is opgelost. 
 

104 



Losec oplossing voor injectie dient uitsluitend te worden toegediend als intraveneuze injectie en mag 
niet worden toegevoegd aan infuusoplossingen. Na reconstitutie dient de injectie langzaam, gedurende 
ten minste 2,5 minuten, te worden toegediend met een maximum snelheid van 4 ml per minuut.  
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BIJSLUITER 
 

Voor geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn zonder medisch voorschrift 
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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 

Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 10 mg maagsapresistente tabletten  
Losec en aanverwante namen (zie Bijlage I) 20 mg maagsapresistente tabletten  

[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
Omeprazol 

 
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Losec zorgvuldig 
innemen om een goed resultaat te bereiken. 
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen. 
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet 

in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
  
In deze bijsluiter:  
1. Wat is Losec en waarvoor wordt het gebruikt 
2. Wat u moet weten voordat u Losec inneemt 
3. Hoe wordt Losec ingenomen 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Losec 
6. Aanvullende informatie 
 
 
1. WAT IS LOSEC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
 
Losec maagsapresistente tabletten bevatten het werkzame bestanddeel omeprazol. Het behoort tot de 
geneesmiddelengroep die ‘protonpompremmers’ heet. Deze middelen werken door de hoeveelheid 
zuur die uw maag aanmaakt te verminderen. 
 
Losec wordt gebruikt bij volwassen voor de behandeling op korte termijn van verschijnselen 
(symptomen) van reflux, zoals zuurbranden en zure oprispingen. 
 
Reflux is het terugstromen van zuur uit de maag naar de slokdarm, die hierdoor pijnlijk en ontstoken 
kan raken. Dit kan leiden tot verschijnselen (symptomen) zoals een pijnlijk brandend gevoel in uw 
borst, tot aan uw keel (zuurbranden) en een zure smaak in uw mond (zure oprispingen). 
Het kan nodig zijn om de tabletten gedurende 2 à 3 opeenvolgende dagen te nemen om tot een 
verbetering van de verschijnselen (symptomen) te komen.  
 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LOSEC INNEEMT 
 
Neem Losec niet in 
 als u allergisch (overgevoelig) bent voor omeprazol of voor één van de andere bestanddelen van 

Losec. 
 als u allergisch bent voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (b.v. 

pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol). 
 als u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie) 
 
Als u twijfelt, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Losec inneemt. 
 
Wees extra voorzichtig met Losec  
Neem Losec niet langer dan 14 dagen zonder advies te vragen aan uw arts. Neem contact op met uw 
arts als u merkt dat uw klachten niet minder worden of als deze erger worden. 
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Losec kan de verschijnselen van andere ziektes verhullen. Vraag daarom meteen uw arts om advies als 
u een van de volgende dingen hebt meegemaakt voor u met Losec begint of nadat u Losec bent gaan 
gebruiken.  
 U bent zonder duidelijke oorzaak veel gewicht kwijtgeraakt en hebt problemen met slikken. 
 U hebt maagpijn of spijsverteringsproblemen. 
 U begint voedsel of bloed op te geven. 
 U hebt zwarte ontlasting (of u ziet bloed in de ontlasting). 
 U hebt veel of langdurig last van diarree, omdat gebruik van omeprazol soms samen kan gaan 

met een lichte toename van besmettelijke diarree. 
 U hebt eerder een maagzweer of gastro-intestinale chirurgie gehad. 
 U bent onder continue behandeling van verschijnselen (symptomen) van een indigestie of 

zuurbranden voor 4 weken of langer. 
 U lijdt al 4 weken of langer aan indigestie of zuurbranden. 
 U hebt geelzucht of een ernstige leverziekte. 
 U bent ouder dan 55 jaar met nieuwe of onlangs gewijzigde verschijnselen (symptomen). 
 
Patiënten mogen omeprazol niet innemen als preventief (om mogelijke klachten te voorkomen) 
geneesmiddel. 
 
Inname met andere geneesmiddelen 
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit omdat Losec de werking van 
bepaalde geneesmiddelen kan beïnvloeden en omdat sommige geneesmiddelen een effect op Losec 
kunnen hebben. 
 
Neem Losec niet in wanneer u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij 
HIV-infectie). 
 
U moet uw arts of apotheker nadrukkelijk vertellen als u clopidogrel (voor het voorkomen van 
bloedstolsels (trombi)) gebruikt. 
Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt: 
 Ketoconazol, itraconazol of voriconazol (gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties).  
 Digoxine (gebruikt voor de behandeling van hartproblemen) 
 Diazepam (gebruikt voor de behandeling van angstigheid, ter ontspanning van de spieren of bij 

epilepsie). 
 Fenytoïne (gebruikt bij epilepsie). Als u fenytoïne gebruikt, moet uw arts u controleren wanneer 

u Losec gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik van Losec. 
 Geneesmiddelen die worden gebruikt voor het verdunnen van uw bloed, zoals warfarine of 

andere vitamine K-remmers. Uw arts moet u mogelijk controleren wanneer u Losec gaat 
gebruiken of als u stopt met het gebruik van Losec. 

 Rifampicine (gebruikt voor de behandeling van tuberculose) 
 Atazanavir (gebruikt voor HIV-behandeling) 
 Tacrolimus (in het geval van orgaantransplantatie) 
 Sint Janskruid (Hypericum perforatum) (gebruikt voor de behandeling van een lichte depressie) 
 Cilostazol (gebruikt voor de behandeling van claudicatio intermittens, ‘etalagebenen’) 
 Saquinavir (gebruikt voor de behandeling van een HIV-infectie) 
 
Inname van Losec met voedsel en drank 
U kunt uw tabletten zowel bij de maaltijd als op een lege maag innemen. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Vertel uw arts of apotheker dat u zwanger bent of zwanger wilt worden voor u Losec inneemt. Uw arts 
kan dan bepalen of u gedurende deze periode Losec kunt gebruiken. 
 
Uw arts beslist of u Losec kunt gebruiken terwijl u borstvoeding geeft. 
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Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Het is niet waarschijnlijk dat Losec van invloed is op uw rijvaardigheid of het gebruik van 
gereedschappen of machines. Bijwerkingen zoals duizeligheid en problemen met zien kunnen 
voorkomen (zie rubriek 4). Als u hier last van heeft mag u niet rijden of machines gebruiken. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Losec 
Losec capsules bevatten lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, 
neem dan contact op met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt. 
 
 
3. HOE WORDT LOSEC INGENOMEN 
 
Volg bij het innemen van Losec nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of 
apotheker.  
 
De gebruikelijke dosering is 14 dagen achtereen eenmaal daags 1 tablet van 20 mg of 2 tabletten van 
10 mg. Raadpleeg uw arts indien u na deze periode nog niet symptoomvrij bent. 
 
Het kan nodig zijn om de tabletten gedurende 2 à 3 opeenvolgende dagen te nemen om tot een 
verbetering van de verschijnselen (symptomen) te komen.  
 
Inname van dit geneesmiddel 
 Het wordt aanbevolen om uw tabletten ’s ochtends in te nemen.  
 U kunt uw tabletten zowel bij de maaltijd als op een lege maag innemen.  
 Slik uw tabletten in hun geheel door, met een half glas water. Niet op de tabletten kauwen, en de 

tabletten niet fijnmaken. Dit omdat de tabletten omhulde korrels bevatten en deze omhulling 
voorkomt dat het geneesmiddel door het zuur in de maag wordt afgebroken. Het is belangrijk 
om deze korrels niet te beschadigen. Deze microkorrels bevatten het werkzame bestanddeel 
omeprazol en hebben een maagsapresistente laag die hen beschermt tegen het 
breken/uiteenvallen (bij de doortocht) in de maag. De korrels laten het werkzame bestanddeel 
vrij in de darm, waar het opgenomen wordt door uw lichaam om hun werk te doen.  

 
Wat u moet doen als u moeite heeft met het doorslikken van de tabletten 
 Als u moeite heeft met het doorslikken van de tabletten:  

- De tablet breken en uiteen laten vallen in een eetlepel gewoon (niet-bruisend) water, een 
zuurhoudende fruitdrank (bijv. appel-, sinaasappel- of ananassap) of wat appelmoes.  

- Het mengsel altijd vlak voor het opdrinken doorroeren (het mengsel is niet helder). Het 
mengsel vervolgens direct of binnen 30 minuten opdrinken.  

- Om zeker te zijn dat u al het geneesmiddel hebt opgedronken, het glas daarna goed 
omspoelen met een half glas water, en dat opdrinken. Gebruik geen melk of bruisend 
water. In de vaste deeltjes zit het geneesmiddel – niet op kauwen of fijnmaken. 

 
Wat u moet doen als u meer van Losec heeft ingenomen dan u zou mogen 
Als u meer Losec hebt ingenomen dan aanbevolen, vraag dan meteen uw arts of apotheker om advies. 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Losec in te nemen 
Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk nadat u eraan denkt. Alleen als het 
bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over. Neem geen dubbele dosis om een 
vergeten dosis in te halen. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Losec bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 
bijwerkingen krijgt. 
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Als u een van de volgende zeldzame maarernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen 
van Losec en neem meteen contact op met uw arts: 
 Plotseling piepende ademhaling, opzwellen van uw lippen, tong en keel of lichaam, uitslag, 

flauwvallen of slikproblemen (ernstige allergische reactie). 
 Rood worden van uw huid, met blaren of loslatende stukken huid. Ook kunnen er ernstige 

blaren en bloedingen optreden op uw lippen, ogen, mond, neus en genitaliën. Dit komt mogelijk 
door het ‘syndroom van Stevens-Johnson’ of ‘toxische epidermale necrolyse’.  

 Gele huid, donkere urine en vermoeidheid, wat verschijnselen kunnen zijn van een 
leveraandoening. 

 
Bijwerkingen kunnen meer of minder vaak voorkomen, waarbij de volgende definities gelden:  
Zeer vaak voorkomend: Komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers 
Vaak voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers 
Soms voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers 
Zelden voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers 
Zeer zelden voorkomend: Komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers 
Onbekend: Mate van voorkomen kan niet worden bepaald op 

basis van beschikbare gegevens 
 
Overige bijwerkingen zijn onder andere: 
Vaak voorkomende bijwerkingen 
 Hoofdpijn. 
 Maagdarmproblemen: diarree, maagpijn, verstopping, winderigheid (flatulentie). 
 Misselijkheid of overgeven. 
 
Soms voorkomende bijwerkingen 
 Zwelling aan voeten en enkels. 
 Verstoorde slaap (slapeloosheid). 
 Duizeligheid, tintelend gevoel of 'slapende’ lichaamsdelen, slaperigheid. 
 Draaiduizeligheid (vertigo). 
 Veranderingen in bloedonderzoek bij controle van uw leverfunctie. 
 Huiduitslag, bobbelige uitslag (galbulten) en jeukende huid. 
 Algehele malaise en gebrek aan energie. 
 
Zelden voorkomende bijwerkingen 
 Bloedproblemen zoals een vermindering van het aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dit 

kan leiden tot zwakte, blauwe plekken of een groter risico op infecties. 
 Allergische reacties, soms zeer ernstige, waaronder het opzwellen van de lippen, de tong en de 

keel, koorts en piepende ademhaling. 
 Lage natriumspiegel in uw bloed. Dit kan leiden tot zwakte, overgeven en krampen. 
 Geagiteerde, verwarde of depressieve gevoelens. 
 Veranderingen in uw smaak. 
 Gezichtsproblemen zoals wazig zien. 
 Plotselinge piepende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme). 
 Droge mond. 
 Een ontsteking aan de binnenkant van uw mond. 
 Een infectie genaamd ‘spruw’ die uw darmen kan treffen en die wordt veroorzaakt door een 

schimmel. 
 Leverproblemen, waaronder geelzucht, wat een gele huid, donkere urine en vermoeidheid tot 

gevolg kan hebben. 
 Haaruitval (alopecia). 
 Huiduitslag bij blootstelling aan zonlicht. 
 Gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie). 
 Ernstige nierproblemen (interstitiële nefritis). 
 Verergerde transpiratie (zweten). 
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Zeer zelden voorkomende bijwerkingen 
 Veranderingen in aantallen bloedcellen, waaronder agranulocytose (tekort aan witte 

bloedcellen) 
 Agressiviteit. 
 Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties). 
 Ernstige leverproblemen leidend tot leverfalen en hersenontsteking. 
 Plotselinge zeer ernstige huiduitslag of blaren of loslatende huid. Dit kan gepaard gaan met 

hoge koorts en gewrichtspijn (erythema multiforme, syndroom van Stevens-Johnson, toxische 
epidermale necrolyse). 

 Spierzwakte. 
 Vergrote borsten bij mannen. 
 Te weinig magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie) 
 
In zeer zeldzame gevallen kan Losec uw witte bloedcellen aantasten, wat uw afweersysteem kan 
aantasten. Ga zo snel mogelijk naar uw arts als u lijdt aan een infectie met verschijnselen als koorts 
met een ernstige aantasting van uw algehele conditie of koorts met verschijnselen van een lokale 
infectie, zoals nekpijn, keelpijn of pijn in de mond, of problemen bij het plassen.Uw arts kan dan met 
behulp van bloedonderzoek een gebrek aan witte bloedcellen (agranulocytose) uitsluiten. Het is 
belangrijk dat u in dat geval uw arts informeert over uw medicatie. 
 
Wees niet bezorgd over deze lijst met mogelijke bijwerkingen. U hoeft van geen van deze 
bijwerkingen last te krijgen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een 
bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
5. HOE BEWAART U LOSEC 
 
 Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
 Gebruik Losec niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de buiten- en de 

binnenverpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand 
 Bewaren beneden 25°C. 
 
 De blisterverpakking in de originele verpakking bewaren ter bescherming tegen vocht. 
 
 Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk 

afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze 
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 

 
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Wat bevat Losec 
- Het werkzame bestanddeel is omeprazol. Losec maagsapresistente bevatten 

omeprazolmagnesium overeenkomend met 10 mg of 20 mg omeprazol.  
- De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose, glycerylmonostearaat, 

hydroxypropylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, magnesiumstearaat, methacrylzuur co-
polymeer, suikerbolletjes, paraffine, macrogol (polyethyleenglycol), polysorbaat, 
polyvinylpyrrolidon crosslinked, natriumhydroxide (voor pH-aanpassing), 
natriumstearylfumaraat, talk, triëthylcitraat, ijzeroxide, titaniumdioxide. 

 
Hoe ziet Losec er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
 Losec 10 mg maagsapresistente tabletten zijn lichtroze met  of  aan de ene zijde en 10 mg 

aan de andere zijde.  
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 Losec 20 mg maagsapresistente tabletten zijn roze met  of  aan de ene zijde en 20 mg aan 
de andere zijde.  

 
Verpakkingsgrootten: 
 10 mg:  

o Blisterverpakkingen met 7, 14 of 28 tabletten.  
 
 20 mg:  

o Blisterverpakkingen met 7 of 14 tabletten.  
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgendenamen: 
 
[Zie Bijlage I – nationaal te implementeren] 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in {MM/JJJJ}.  
 
[nationaal te implementeren] 

 

112 


	Kinderen ouder dan 1 jaar en ≥ 10 kg
	Effect op H. pylori

	Werkzame stoffen die worden gemetaboliseerd door CYP2C19
	Effect op de maagzuursecretie

	BIJSLUITERS

