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Calcium d-glucaraat 500 mg capsules 
 
Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Bewaar Calcium d-glucaraat 500 mg beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het 
zicht van kinderen. 
 
Samenstelling 
Eén capsule bevat 500 mg calcium d-glucaraat. 
 
Toepassing 
Calcium d-glucaraat 500 mg wordt gebruikt bij de behandeling en preventie van hormoongevoelige 
kankers. 
Calcium d-glucaraat remt het enzym β-glucuronidase. Deze remming bevordert de uitscheiding van 
oestrogeenachtige toxines met de gal, waardoor ze met de ontlasting het lichaam verlaten. Dit 
verlaagt de ongezonde bloedspiegels van deze toxines, wat de ontwikkeling en progressie van 
kankers remt die daarvoor gevoelig zijn. 
 
Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Tenzij uw arts anders voorschrijft, gebruikt u 3 maal per dag 1-2 capsules. 
Wanneer u teveel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 
Gebruik Calcium d-glucaraat 500 mg zo lang als uw arts voorschrijft. U kunt zonder problemen in één 
keer stoppen. 
 
Contra-indicaties 
Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen. 
 
Interacties 
Alcohol verlaagt het effect van calcium d-glucaraat. Gebruik geen alcohol tijdens de behandeling. 
Calcium d-glucaraat kan de absorptie van bisfosfonaten, chinolonen, ijzer, tetracyclines, 
thyreomimetica, dolutegravir en eltrombopag verminderen. Laat 4 uur tussen de inname van deze 
middelen en calcium d-glucaraat. 
Oestrogenen en calcium d-glucaraat kunnen elkaars werking verminderen. Overleg met uw 
behandelend arts. 
De werking van geneesmiddelen die geglucuronideerd worden (o.a. paracetamol, atorvastatine, 
diazepam, digoxine, entacapon, irinotecan, lamotrigine, lorazepam, meprobamaat, morfine, 
oxazepam) kan afnemen. Laat uw arts de effectiviteit van deze geneesmiddelen controleren. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Niet gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding. 
Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik hierbij. 
 
Bijwerkingen 
Er zijn geen bijwerkingen bekend. 
Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt gekregen, neem dan contact op met uw apotheker of 
behandelend arts. Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van bijwerkingen of als u bijwerkingen 
ervaart waar u zich zorgen over maakt. 


