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DMPS-NA 100 mg 
 
Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Bewaar DMPS-NA 100 mg capsules beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het 
zicht van kinderen. 
 
Samenstelling 
DMPS-NA 100 mg bevat per capsule 100 mg 2,3-dimercaptopropaansulfonaat natrium (DMPS). 
 
Toepassing 
DMPS-NA 100 mg capsules worden voorgeschreven bij acute kwik- en loodvergiftigingen en bij 
chronische kobalt-, lood- en kwikvergiftigingen. 
DMPS bindt in en buiten de cellen zware metalen. Hierdoor kan het lichaam deze stoffen via de urine 
lozen. 
 
Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Tenzij uw arts anders voorschrijft, gebruik 3 tot 4 maal per dag 1 capsule. 
Neem de capsules 1 uur voor het eten in. Als u DMPS-NA 100 mg lang gebruikt, kan het nodig zijn 
om mineralen aan te vullen. Uw arts controleert uw bloed op zware metalen en mineralen. 
Gebruik DMPS-NA 100 mg zolang als uw arts voorschrijft. Stop in overleg met uw arts, de 
vergiftigingsverschijnselen zouden terug kunnen komen. 
Wanneer u teveel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 
 
Contra-indicaties 
Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen. Verminderde nierfunctie met anurie, dan 
moet na toediening gedialyseerd worden. 
Voorzichtig bij allergisch astma, omdat DMPS een astma-aanval kan uitlokken. 
 
Interacties 
In theorie kan gelijktijdige inname van geactiveerde kool of mineralen de opname van DMPS 
verminderen. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Gebruik dit middel niet als u zwanger bent of wilt worden, of als u borstvoeding geeft. 
Er is te weinig bekend. 
 
Bijwerkingen 
Bij minder dan 1%: misselijkheid, koude rillingen, koorts, overgevoeligheidsreacties. 
Zelden: ernstige huidreacties, leukopenie. 
Als u met DMPS-NA 100 mg start, kunnen de vergiftigingsverschijnselen eerst erger worden. 
Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt 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. 


