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Bi-Est 0,3% gel 
 
Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Bewaar Bi-Est 0,3% gel beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 
 
Samenstelling 
Bi-Est 0,3% gel bevat per gram 2,4 mg estriol en 0,06 mg estradiol in een transdermale gel. Eén pompje levert 0,8 gram gel, 
dat is 1,92 mg estriol en 0,48 mg estradiol. Eén pompflacon bevat 100 ml gel. 
De gel bevat alcohol ketonatus 95%. 
 
Toepassing 
Bi-Est gel 0,3% gel wordt gebruikt voor de behandeling van de stoornissen die worden veroorzaakt door een tekort aan 
oestrogenen bij vrouwen in de menopauze of bij vrouwen die een operatie hebben ondergaan. Er is geen indicatie voor Bi-Est 
0,3% gel bij kinderen. Deze behandeling IS NIET ANTICONCEPTIEF. 
Estradiol en estriol zijn ‘bio-identieke’ hormonen. Ze worden door de huid opgenomen en vullen daarmee het tekort aan 
oestrogenen aan. 
 
Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Tenzij uw arts anders voorschrijft, breng de gel 1 tot 2 maal per dag aan. 
Na het wassen van de huid de gel aanbrengen, bij voorkeur op de schouders, armen of buik. Licht masseren tot de gel is 
opgenomen. Was na het aanbrengen de handen. Als u het gebied waarop de gel is aangebracht niet bedekt, kunnen de 
oestrogenen bij nauw en lang huidcontact ook overgebracht worden op een ander persoon. 
Combineer het gebruik van Bi-Est 0,3% gel met progestagenen als u een risico hebt op endometriose. 
Wanneer u teveel gel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 
De behandeling wordt bij voorkeur continu toegepast, alle dagen van de week. De gemiddelde gebruiksduur is 3-6 maanden. 
U kunt zonder problemen in één keer stoppen. 
 
Contra-indicaties 
Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen. (Vermoeden van) borstkanker of een oestrogeengevoelig gezwel. 
Vaginaal bloedverlies zonder bekende oorzaak. Onbehandelde endometriumhyperplasie. Diep veneuze trombose en 
longembolie. Hartklachten door een verminderde bloedtoevoer, zoals angina pectoris of een hartaanval. Porfyrie. 
Bij leveraandoeningen niet gebruiken zolang de leverfunctie niet hersteld is. 
Voorzichtig bij (een geschiedenis van) endometriose. 
 
Interacties 
Tamoxifen en aromataseremmers en oestrogenen remmen elkaars werking. Vermijd gezamenlijk gebruik en overleg met uw 
arts. 
De bloedplasmaconcentratie van oestrogenen zou kunnen verminderen door: bosentan, carbamazepine, efavirenz, 
fenobarbital, fenytoïne, griseofulvine, hypericum, nevirapine, oxcarbazepine, primidon, rifabutine, rifampicine, ritonavir en 
topiramaat. Overleg met uw arts. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Bi-Est 0,3% gel is niet geïndiceerd tijdens zwangerschap of borstvoeding. Overleg met uw arts als u zwanger bent of wilt 
worden of als u borstvoeding wilt geven. 
Zwangerschapscategorie B1 (Australië).  
 
Bijwerkingen 
Deze meldingen zijn afkomstig van het gebruik van estradiol in transdermale pleisters. 
Bij meer dan 10%: jeuk en huiduitslag op de toedieningsplaats 
1-10%: depressie, migraine, duizeligheid, hoofdpijn, maag- en darmstoornissen, jeuk, huiduitslag, gewrichtspijn, borstpijn, 
bloeding uit baarmoeder of vagina, toename of afname van het gewicht, visusstoornissen en pijn, roodheid en zwelling op de 
toedieningsplaats 
Zelden: borst- en baarmoedercarcinomen, (verergering van) epilepsie, trombotische aandoeningen. 
Het risico op bijwerkingen bij overdracht langs cutane weg op anderen kan niet worden uitgesloten, maar werd niet 
onderzocht of specifiek aangetoond. 
Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt gekregen die niet in de 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. 


