DAFALGAN GEBRUIK®
TIJDENS UW OPNAME

VRAGEN

Omdat we op de PAAZ vaak werken met mensen die
lijden aan een verslavingsproblematiek of met mensen
die reeds verschillende geneesmiddelen nemen, is
Dafalgan® bij ons niet vrij verkrijgbaar. Dafalgan® wordt
op onze afdeling enkel gegeven op voorschrift van de
arts. Ieder meegebracht geneesmiddel dient bij het begin
van de opname aan de verpleging te worden bezorgd.
Dus ook Dafalgan® of andere vrij verkrijgbare medicatie,
net zoals vitaminepreparaten of zalven geeft u aan de
verpleging tot bij uw ontslag. Wanneer u tijdens het
weekend thuis verblijft, is het eveneens de afspraak dat
zolang u in opname bent, u thuis geen extra medicatie
bijneemt. Dit brengt uw veiligheid of uw opname in het
gedrang. In dit ziekenhuis hechten wij veel belang aan
veiligheid en communicatie. Wanneer u vragen heeft
over uw medicatie of andere producten die u wenst te
nemen, kan u dit best bespreken met uw arts.

Wanneer u vragen heeft betreffende uw behandeling ,
bespreekt u dit best met uw arts.
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Dafalgan®
paracetamol NIET zomaar
een pijnstiller

WAT IS DAFALGAN®?

WANNEER DAFALGAN®
GEBRUIKEN?

WANNEER DAFALGAN®
VERMIJDEN?

Dafalgan® is een merknaam van een pijnstiller op basis van
paracetamol. Er bestaan verschillende soorten Dafalgan®,
zoals tabletten, bruistabletten of smelt - tabletten in
doseringen van 500mg tot 1g. Al deze vormen zijn in
de apotheek te verkrijgen zonder voorschrift. Er zijn ook
pijnstillers op basis van paracetamol in combinatie met
een andere pijnstillende stof zoals bijvoorbeeld aspirine
of codeïne. Dafalgan Codeïne® is enkel op voorschrift
verkrijgbaar omdat dit een zwaarder pijnstillend middel
is met een risico op verslaving.

Dafalgan® wordt door een arts voorgeschreven voor
pijnstilling of koorts. Het is belangrijk dat u tussen twee
innamen minstens 4 uur laat en nooit meer dan 1g gelijktijdig neemt. Dit heeft te maken met de verwerking van
de pijnstiller door de lever.

Als u lijdt aan een aandoening van de nieren of lever
kan u het gebruik van Dafalgan® best tot een minimum
beperken, met een maximum van 3g Dafalgan®
per dag. Het gebruik van Dafalgan® in combinatie
met kalmeermiddelen, middelen tegen epilepsie
en alcohol dient met uw arts besproken te worden.
Bij een zoutarm dieet, kan u best geen Dafalgan®
bruistabletten gebruiken omdat deze zout bevatten.
Indien u hier verdere vragen over heeft, kan u deze bij
uw behandelend arts stellen.

Ondanks dat Dafalgan® een bekend en veelgebruikt middel is, is het niet zonder gevaar. Dagelijks gebruik van
(veel) paracetamol kan schadelijke gevolgen hebben
voor uw nieren of lever. Daarom bedraagt de maximale
dosis Dafalgan® per dag 4g. Grote hoeveelheden Dafalgan® ineens innemen kan ervoor zorgen dat de lever dit
moeilijk verwerkt en een vergiftiging optreedt.
Hoewel Dafalgan® vrij verkrijgbaar is, is dit nog steeds
een geneesmiddel waar voorzichtig mee moet worden
omgesprongen.

Dafalgan® en alcoholgebruik.
De combinatie van pijnstillers en alcohol is af te
raden. Zowel overmatig alcoholgebruik als het gebruik
van alcohol op geregelde basis, kunnen lijden tot
beschadiging van de lever.

