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BIJSLUITER 
 

  PARACETAMOL 500 mg CODEÏNE 10 mg en 20 mg zetpil  
 
Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er 
staat belangrijke informatie in voor u. 
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.  
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u 

voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde 
klachten als u. 

- 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. 

 
Inhoud van deze bijsluiter 
 
1. Wat zijn Paracetamol en Codeïne en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig 

mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
 
1. Wat zijn Paracetamol en Codeïne en waarvoor wordt dit geneesmiddel 

gebruikt? 
 
Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij pijn zoals gewrichtspijn, zenuwpijn en hoofdpijn. 
Ook bij griep kan dit geneesmiddel gebruikt worden. 
De werkzame stoffen in deze zetpillen zijn Paracetamol en Codeïne. Paracetamol 
werkt koortsverlagend en pijnstillend. Codeïne werkt ook pijnstillend.  
 
Heeft u andere ziektebeelden? Vraag uw arts uitleg waarom hij dit geneesmiddel 
voorschrijft. 
 
Wordt uw klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan 
contact op met uw arts. 
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2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra 
voorzichtig mee zijn? 

 
Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken? 
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u 

vinden in rubriek 6. 
- Als u een ernstige leverziekte heeft. 
- Als u een aangeboren enzymgebrek (G6PD-deficiëntie) heeft. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel? 
- Als u een luchtwegaandoening heeft zoals astma of COPD.  
 
Kinderen en jongeren tot 18 jaar 
Deze zetpillen zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast PARACETAMOL 500 mg CODEÏNE 10 mg of 20 mg zetpillen nog 
andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden nog gedaan of bestaat de 
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? 
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen of 
voedingssupplementen die u zonder voorschrift kunt kopen. 
 
Van dit geneesmiddel zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere 
geneesmiddelen bekend. 
 
Een wisselwerking kan optreden met de volgende geneesmiddelen: 
- Andere middelen die het reactievermogen verminderen. De invloed op het 

reactievermogen wordt versterkt. 
- Enkele pijnstillers zoals buprenorfine, nalbufine, pentazocine. De pijnstillende 

werking van deze middelen kan afnemen door het gebruik van Codeïne. 
- Naltrexon. Dit geneesmiddel gaat de werking van Codeïne tegen.  
 
Raadpleeg in deze gevallen uw arts of apotheker. 
 
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? 
Drink geen alcohol in de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt. Alcohol en 
Codeïne kunnen elkaars effecten versterken.  
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
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 
Dit geneesmiddel kan het reactievermogen beïnvloeden. Houd hiermee rekening bij 
deelname aan het verkeer en bedienen van machines. Houd ook rekening bij sport 
en spel als dit geneesmiddel door een kind wordt gebruikt. 
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3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel? 
 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies 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: 
 
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: maximaal 4 keer per dag 1 zetpil. 
 
Kinderen van 6-11 jaar: maximaal 3 maal per dag 1 zetpil. 
 
Gebruik de zetpil als volgt: 
- Zorg ervoor dat u ontlasting hebt gehad, indien van toepassing. 
- Was uw handen. 
- Haal de zetpil uit de verpakking. 
- Ga bij voorkeur op uw zij liggen met uw onderste been gestrekt en uw bovenste 

been opgetrokken. Kan dat niet, ga dan voorovergebogen staan of gehurkt zitten. 
- Breng de zetpil met de punt of stompe kant naar voren langzaam tussen de billen 

in de anus. Dit gaat makkelijker als u het uiteinde in water of slaolie doopt. 
- Blijf zo mogelijk 5 tot 10 minuten liggen om te voorkomen dat de zetpil er weer 

uitkomt. 
- Was uw handen. 
 
Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt? 
Als u teveel PARACETAMOL 500 mg CODEÏNE 10 mg of 20 mg zetpillen heeft 
gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. 
 
Bent u vergeten dit geneesmiddel te gebruiken? 
Als u een dosis bent vergeten te gebruiken, dan dient u dit alsnog zo snel mogelijk te 
doen. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en 
ga verder met uw normale doseringsschema. 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.  
 
Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel 
Overleg altijd met uw arts, als u eerder wilt stoppen met dit geneesmiddel dan wat de 
arts heeft aangegeven. 
 
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. 
 
Bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn: 
- Verstopping (obstipatie). Uw arts kan hiervoor een laxerend middel voorschrijven. 
- Misselijkheid. Dit gaat meestal na een paar dagen over als het lichaam gewend is 

aan het geneesmiddel. 
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- Slaperigheid, sufheid. 
- Duizeligheid. Dit gaat meestal na een paar dagen over als het lichaam gewend is 

aan het geneesmiddel. 
- Sterke bloeddrukdaling, flauwvallen. 
- Ademhalingsproblemen. Voornamelijk bij hoge doseringen codeïne of als er 

longproblemen bestaan. 
- Allergische reactie, zoals huiduitslag, jeuk en galbulten. 

 
Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van een van de 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 het Nederlandse Bijwerkingen 
Centrum Lareb (www.lareb.nl). Het melden van bijwerkingen draagt bij aan de 
veiligheid van geneesmiddelen. 

 
 

5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel? 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te 
vinden op de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die 
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.  
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de 
vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die u niet 
meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet 
in het milieu terecht. 
 
 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel? 
- De werkzame stoffen in dit geneesmiddel zijn Paracetamol en Codeïne.  
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn lecithine en witepsol. 
 
Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
PARACETAMOL 500 mg CODEÏNE 10 mg zetpillen zijn lichtgele zetpillen in witte 
PVC zetpilvormen voorzien van blauwe opdruk "ParaCod 500 mg/10 mg". 
PARACETAMOL 500 mg CODEÏNE 20 mg zetpillen zijn lichtgele zetpillen in witte 
PVC zetpilvormen voorzien van groene opdruk "Paracetamol  500 mg Codeine 20 
mg". 
 
De zetpillen zijn per 30 stuks verpakt in een omdoos. 
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Fabrikant: 
GMP Apotheek De Magistrale Bereider 
Benjamin Franklinstraat  9 
3261 LW Oud-Beijerland 
  
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw 
apotheek. 
   
Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in augustus 2019 door GMP 
Apotheek De Magistrale Bereider.  
   
Dit geneesmiddel is gemaakt door GMP Apotheek De Magistrale Bereider en betreft 
een in Nederland niet-geregistreerde sterkte van dit geneesmiddel. Een 
geregistreerd geneesmiddel verdient altijd de voorkeur boven een niet-geregistreerd 
geneesmiddel. In dit geval is geen geregistreerde sterkte van dit geneesmiddel 
beschikbaar voor de behandeling die uw arts heeft voorgeschreven, daarom is voor u 
dit geneesmiddel in de apotheek bereid.  
 
 


