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AC-Forte capsules 
 
Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Bewaar AC-Forte capsules beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 
 
Samenstelling 
Eén capsule AC-Forte bevat 50 mg prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA) en de volgende voedingssupplementen: 
vitamine C 132,9 mg, vitamine E 32,07 mg TE, betacaroteen 26 mg, genisteïne 40% 24,39 mg, hesperidine 95% 10,24 mg, 
quercetine 9,95 mg, L-gluthation 9,95 mg, bromelaïne 4,90 mg, kelppoeder 5 mg, OPC 4,98 mg, lycopene 0,24 mg, zink 
(zinksulfaat) 1,82 mg, foliumzuur 400 µg, seleen (natriumseleniet) 300 µg, biotine 50 µg. 
 
Toepassing 
AC-Forte wordt voorgeschreven ter voorkoming van verouderingsverschijnselen. 
Prasteron wordt door de bijnierschors gemaakt, op jongere (20-30 jarige) leeftijd is het in grotere hoeveelheden in het lichaam 
aanwezig dan op oudere leeftijd (vanaf 40 jaar). Het mogelijk tekort van prasteron wordt door een aantal wetenschappers en 
artsen als oorzaak van bepaalde ziektebeelden beschouwd. 
 
Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Tenzij uw arts anders voorschrijft, neemt u normaal 1 tot 30 capsules per dag. 
Tijdens de behandeling zal de behandelend arts een of meer bloedbepalingen doen om de bloedspiegel van DHEA en andere 
aanverwante hormonen in de gaten te houden. 
Wanneer u teveel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 
Gebruik AC-Forte capsules zo lang als uw arts voorschrijft. U kunt zonder problemen in één keer stoppen. 
 
Contra-indicaties 
Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen. Leverfunctiestoornissen, (een geschiedenis van) 
hormoongevoelige tumoren. Leeftijd jonger dan 30 jaar, omdat de lichaamseigen productie wordt onderdrukt. Aandoeningen 
die leiden tot ijzerstapeling, bijv. hemochromatose en hemosiderose. 
Voorzichtig bij oedeem, epilepsie en migraine, omdat dit kan verergeren door vochtretentie. Porfyrie, omdat van vitamine E en 
foliumzuur onbekend is of ze een aanval kunnen uitlokken. G6PD-deficientie type I, omdat vitamine C een anemie kan 
uitlokken. Ernstige nierfunctiestoornissen, nierstenen. (Een geschiedenis van) trombose of tromboflebitis. 
Prasteron is vermeld op de WADA-dopinglijst. 
 
Interacties 
Prasteron versterkt de werking van cumarinederivaten (bijv. acenocoumarol, fenprocoumon). Vertel het de trombosedienst en 
uw apotheek als u start of stopt met AC-Forte of het gebruik er van verandert. 
Vitamine C kan met ijzerchelatoren (bijv. deferoxamine, deferasirox, deferipron) de hartfunctie verminderen. Gebruik dan niet 
meer dan één capsule AC-Forte per dag. 
Door vitamine E kan de bloedspiegel van ciclosporine veranderen. Gebruik AC-Forte niet samen met ciclosporine. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Gebruik dit middel niet als u zwanger bent of wilt worden of als u borstvoeding geeft. 
 
Bijwerkingen 
Onbekend hoe vaak: Bij vrouwen acne, haaruitval, mannelijke haargroei, stemverlaging. Ook bij mannen afwijkende 
leverfunctiewaarden, toegenomen libido, vasthouden van vocht, verhoogde insulinegevoeligheid, stijging van 
hemoglobinegehalte, stemmingswisselingen, gewichtstoename. Bij meer dan 10 capsules per dag ook maag/darmproblemen, 
zichtproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn, trombose, hoge bloeddruk. 
Als u vermoedt dat u een bijwerking heeft gekregen die niet in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw apotheker of 
behandelend arts. Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere 
bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. 


