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Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Dapson ratiopharm 100 mg en waarvoor wordt het 

gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Dapson ratiopharm 100 mg inneemt.
3. Hoe wordt Dapson ratiopharm 100 mg ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Dapson ratiopharm 100 mg?

Naam van het geneesmiddel:
Dapson ratiopharm 100 mg, tabletten.

Het werkzame bestanddeel is:
Dapson.
Dapson ratiopharm 100 mg, tabletten bevatten 100 mg dapson per 
tablet.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: 
Lactose, magnesiumstearaat (E470b), natriumlaurylsulfaat en voor-
verstijfseld maïszetmeel.

Registratiehouder: 
ratiopharm Nederland bv, Postbus 2062, 1500 GB Zaandam.

In het register ingeschreven onder:
RVG 52476 - Dapson ratiopharm 100 mg, tabletten.

1. Wat is Dapson ratiopharm 100 mg en waarvoor wordt het 
gebruikt?

Farmaceutische vorm:
Tabletten.

Geneesmiddelengroep:
Dapson behoort tot de groep van lepramiddelen.
Dapson remt de groei van bepaalde bacteriën.

Gebruiken bij:
- behandeling van lepra, in combinatie met andere middelen (rifampi-

cine en clofa zimine)
- behandeling van een bepaalde huidziekte (dermatitis herpetifor-

mis).

2. Wat u moet weten voordat u Dapson ratiopharm 100 mg 
inneemt.

Gebruik Dapson ratiopharm niet:
- bij overgevoeligheid voor dapson
- bij ernstige bloedarmoede 
- bij een ernstig tekort aan het enzym G6PD (een aangeboren afwij-

king) 
- bij het plotseling optreden van een bepaalde stofwisselingsstoor nis 

(acute porfyrie).

Wees extra voorzichtig met Dapson ratiopharm:
- bij patiënten met een licht tot matig ernstig tekort aan het enzym 

G6PD (een aangeboren afwijking), bij patiënten met hart- en long-
ziekten en bij patiënten met lever- of nierfunctiestoornissen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen 
op u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap:
Over het gebruik van deze stof in de zwangerschap bij de mens 
bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te 
beoordelen. Tijdens de zwangerschap uitsluitend gebruiken na over-
leg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel 
inneemt.

Borstvoeding:
Dapson gaat over in de moedermelk. Gedurende het gebruik van Dap-
son ratiopharm dient geen borstvoeding te worden gegeven.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel 
inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Gedurende het gebruik van Dapson ratiopharm kan het reactiever-
mogen en het gezichtsvermogen verminderd zijn. U dient daarmee 
rekening te houden bij deelname aan het verkeer, het bedienen van 
machines en dergelijke.

Gebruik van Dapson ratiopharm in combinatie met andere 
geneesmiddelen:
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op 
het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije 
toekomst.
Onderstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een 
andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de 
werkzame stof of de groep van de werkzame stoffen van het genees-
middel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de 
verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof (werkzame stof-
fen) is (zijn) van de geneesmiddelen die u gebruikt.
Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig 
gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden.
Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van Dapson 
ratiopharm met:
- rifampicine (ander middel tegen lepra)
- pyrimethamine (middel ter voorkoming van malaria)
- para-aminobenzoëzuur (middel ter bescherming van de huid tegen 

overmatig zonlicht)
- geactiveerde kool (middel tegen plotseling opkomende diarree)
- probenecide (een middel tegen jicht).

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere genees-
middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor 
geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Dapson ratiopharm 100 mg ingenomen?

Dosering:
Uw arts zal een persoonlijke, aan uw klachten aangepaste, dose ring 
voorschrijven.
De algemene dosering geldt slechts als richtlijn en is als volgt:

Dosering bij lepra:

volwassenen:
dapson : 100 mg (= 1 tablet) éénmaal per dag (= 24 uur)
rifampicine : 600 mg éénmaal per maand
clofazimine :  300 mg éénmaal per maand (tegelijk met de maand-

lijkse dosis rifampicine) plus 50 mg éénmaal per dag 
(= 24 uur).

Deze gecombineerde therapie met drie geneesmiddelen moet min-
stens 2 jaar lang worden voortgezet.

kinderen:
Dapson ratiopharm 100 mg is niet in alle gevallen toereikend voor 
kinderdosering.
De dosering voor kinderen dient te worden vastgesteld door de 
behandelend arts op geleide van leeftijd en lichaamsgewicht.

Dosering bij dermatitis herpetiformis (een huidziekte):

volwassenen:
50 mg (= ½ tablet) 3 tot 4 maal per dag (= 24 uur).

Zo snel mogelijk na het intreden van verbetering kan de dosering ver-
laagd worden tot een onderhoudsdosering van 50 mg per dag.
Sterke verlaging van de onderhoudsdosering of het stoppen ervan is 
mogelijk bij een streng glutenvrij dieet.

Bij patiënten met reeds bestaande of door de behandeling ontstane 
nier- en/of leverfunctiestoornissen kan de dosering afwijken. Bij deze 
patiënten kan veelvuldigere controle van het bloedbeeld noodzake-
lijk zijn.

kinderen:
Hetgeen bij lepra staat vermeld met betrekking tot de dosering geldt 
ook hier.

Dapson ratiopharm
100 mg, tabletten

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals 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.
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Wijze van innemen:
U kunt de tabletten het beste innemen door deze achter op de tong 
te leggen en met wat water (het liefst een half glas) heel door te 
slikken.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Dapson ratiopharm 
heeft ingenomen:

Wanneer u teveel van Dapson ratiopharm heeft ingenomen, neem 
dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Bij een (vermoede) overdosering dient u direct een arts te waarschu-
wen. De volgende verschijnselen kunnen optreden bij een overdose-
ring: blauwe verkleuring van de huid en slijmvliezen, misselijkheid, 
braken, stoornissen in het zenuwstelsel, benauwdheid, geelzucht, 
verminderde nierwerking, bloedbeeldafwijkingen en coma.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Dapson ratiopharm 
in te nemen:
Indien u vergeten bent een dosis in te nemen, dan dient u dit alsnog 
te doen. Als de tijd tot de volgende dosering in verhouding kort is dan 
kunt u de volgende dosering beter overslaan en daarna de behande-
ling volgens het voorschrift van uw arts voortzetten.

Neem nooit een dubbele dosis van Dapson ratiopharm in om zo de 
vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met 
Dapson ratiopharm wordt gestopt:
Neem altijd contact op met uw arts als u wilt stoppen met het 
gebruik van het geneesmiddel; de oorspronkelijke klachten kunnen 
weer terugkeren.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen kan Dapson ratiopharm bijwerkingen ver-
oorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:
- misselijkheid, braken, buikpijn, gebrek aan eetlust
- huidaandoeningen, overgevoeligheid voor zonlicht
- aandoening van de nieren
- hoofdpijn, slapeloosheid, verwardheid, duizeligheid
- wazig zien, oorsuizen, koorts, onvruchtbaarheid bij mannen, ver-

snelde hartslag
- een allergische reactie. Deze begint gewoonlijk 3-6 weken na het 

begin van de behandeling, waarbij zich verschijnselen kunnen voor-
doen als jeuk, koorts en huiduitslag. De toediening van dapson dient 
dan onmiddellijk te worden gestaakt.

Zelden komt voor:
- aantasting van de rode en witte bloedlichaampjes.
Bij hoge dosering kunnen (vaak binnen enkele weken) optreden: 
- aantasting van de rode en witte bloedlichaampjes en bewegings-

stoornissen. Deze bewegingsstoornissen zijn soms van blijvende 
aard.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is 
vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apo-
theker.

5. Hoe bewaart u Dapson ratiopharm 100 mg?

Dapson ratiopharm buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C in de goed gesloten, originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum:
Gebruik Dapson ratiopharm niet meer na de datum op de verpakking 
achter “niet te gebruiken na” of “exp”. De aanduiding “exp” bete-
kent: “niet te gebruiken na”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, 
de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op:
18 mei 2005


