BOIRON
OSCILLOCOCCINUM, pillules in single-dose container

BIJSLUITER
Oscillococcinum
GLOBULI
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit homeopathisch geneesmiddel gaat gebruiken
want er staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit homeopathisch geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of
zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
• Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
• Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op
met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Oscillococcinum en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Oscillococcinum en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast
volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.
Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u OSCILLOCOCCINUM niet gebruiken?
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Oscillococcinum niet mag gebruiken.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met OSCILLOCOCCINUM?
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit middel inneemt.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Oscillococcinum nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid.
Dit homeopathisch geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar overeenkomstig de
aanbevolen dosering worden gebruikt.
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Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines.
Voor zover bekend beïnvloedt dit homeopathisch geneesmiddel bij de aangegeven
dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen niet.
3. Hoe neemt u dit middel in?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
De aanbevolen dosering is: Gedurende de winterse periode, de inhoud van 1 buisje eenmaal per
week innemen.
Indien nodig tijdens deze periode, 2 tot 3 maal per dag de inhoud van 1 buisje innemen,
bij voorkeur ’s ochtends en ’s avonds, gedurende 1 tot 3 dagen.
Schud de gehele inhoud van het buisje onder de tong en laat de korrels langzaam oplossen.
Voor kinderen jonger dan 6 jaar is het beter om de korrels op te lossen in wat water om te
voorkomen dat zij zich verslikken.
Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt
bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren raadpleeg dan uw arts.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u teveel Oscillococcinum heeft ingenomen zijn in het algemeen geen
bijverschijnselen te verwachten.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Er zijn geen bijwerkingen te verwachten wanneer u bent vergeten Oscillococcinum in
te nemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Er zijn van dit geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt
ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen
ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb
Website: www.lareb.nl
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
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5. Hoe bewaart u dit middel?
Oscillococcinum buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Oscillococcinum niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos na “Niet te gebruiken na” .
Niet bewaren boven 25°C in de goed gesloten, originele verpakking.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- Het actieve bestanddeel is Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.
- De andere bestanddelen (hulpstoffen) in dit middel zijn sucrose, lactose.
Hoe ziet Oscillococcinum eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De globuli zijn verpakt in doosjes met 6 of 30 buisjes met globuli.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - Frankrijk.
In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder
RVH 81818
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2018

