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Addytocine
®
 sublinguaal tabletten 

 
Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Bewaar Addytocine® beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van 
kinderen. 
 
Samenstelling 
Addytocine® bevat 10 IE oxytocine per tablet voor toediening onder de tong. 
Daarnaast bevat Addytocine® als hulpstof onder andere 125 mg sorbitol per tablet. 
 
Toepassing 
Addytocine® wordt voorgeschreven bij problemen met de borstvoeding en autistische stoornissen. 
Oxytocine is een hormoon dat door de neurohypofyse wordt afgescheiden. Door het als sublinguale 
tablet te geven kan de inname makkelijker zijn. 
 
Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Tenzij uw arts anders voorschrijft, gebruikt u 1 of 2 maal per dag 1 tablet. Uw arts vertelt u wanneer u 
de tabletten moet gebruiken. 
Laat de tablet onder de tong “wegsmelten”. Dit duurt ongeveer 2-6 minuten en geeft een licht zoete 
smaak. 
Gebruik Addytocine® zo lang als uw arts u voorschrijft. U kunt zonder problemen in één keer stoppen. 
Wanneer u te veel hebt ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 
 
Contra-indicaties 
Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen, lang QT-intervalsyndroom. Voorzichtig bij 
cardiovasculaire aandoeningen, zoals ischemische hartziekten en hartfalen. 
 
Interacties 
Combinatie met geneesmiddelen die het QTc-interval verlengen kunnen het QT-interval verlengen. 
Raadpleeg uw arts. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Als u zwanger bent, overleg dan eerst met uw arts. Als u borstvoeding geeft, is Addytocine® veilig. 
Zwangerschapscategorie A (Australië). Oxytocine gaat in kleine hoeveelheden over in de 
moedermelk. 
 
Bijwerkingen 
Bij 1-10%: hoofdpijn, sneller of trager hartritme, misselijkheid en braken. 
Bij minder dan 1%: hartritmestoornissen. 
Zelden: huiduitslag, overgevoeligheidsreacties inclusief shock. 
Verder gemeld: emotionele labiliteit, irritatie, migraine, maag/darmklachten, bovenste luchtweg 
infecties, verminderde eetlust, jeukende neus, vermoeidheid, astma aanval en tandpijn 
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. 
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