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DMSA 20 mg of 250 mg capsules 
 

Algemeen 

Dit geneesmiddel is receptplichtig. 

Bewaar DMSA capsules beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 
 

Samenstelling 

Eén capsule DMSA 20 mg of 250 mg bevat 20 mg of 250 mg succimer. Succimer is ook bekend als DMSA of 

dimercaptobarnsteenzuur. 
 

Toepassing 

DMSA capsules worden toegepast bij loodvergiftigingen om het lood uit het lichaam te verwijderen. Daarnaast 

moet ook de oorzaak van de vergiftiging aangepakt worden. 

Succimer is een stof die in het lichaam zware metalen kan binden zodat deze uitgescheiden kunnen worden. 

Het heeft met name affiniteit voor lood en in mindere mate voor arseen en kwik. Het lichaam zelf kan deze 

metalen als zodanig niet uitscheiden. Gebonden via chelatie aan succimer kan het lichaam dat wel. 
 

Gebruik 

Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 

Tenzij uw arts anders voorschrijft, gebruikt u de eerste 5 dagen om de 8 uur 10 mg succimer per kilogram 

lichaamsgewicht, daarna nog 14 dagen om de 12 uur 10 mg succimer per kilogram lichaamsgewicht. 

Eén kuur met DMSA bestaat uit 2-3 weken gebruik, gevolgd door 1-3 weken zonder succimer. De kuur kan 

meerdere malen achter elkaar herhaald worden, op geleide van de loodbloedconcentratie. 

Drink ruim voldoende tijdens de kuur. 

Wanneer u teveel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 

Stop alleen in overleg met uw arts, vanwege de kans op reboundverschijnselen. 
 

Contra-indicaties 

Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen. 

Voorzichtigheid bij nierfunctiestoornissen. De gebonden metalen worden dan minder goed uitgescheiden met de 

urine. 
 

Interacties 

Succimer kan verschillende laboratoriumbepalingen beïnvloeden. 
 

Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens   

Gebruik DMSA capsules niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft. 

Zwangerschapscategorie C (USA). Over gebruik tijdens de zwangerschap bij de mens is onvoldoende bekend, 

maar uit dierproeven is bekend dat het schadelijk is voor het ongeboren kind. Het is niet bekend of succimer 

overgaat in de moedermelk. 
 

Bijwerkingen 

Bij 1-10%: stijging van leverenzymen, overgevoeligheidsreacties zoals jeuk, huiduitslag en galbulten. 

Verder gemeld: slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, gevoelsstoornissen, misselijkheid, diarree, braken, 

buikpijn, hoest en griepachtige verschijnselen. 

De adem en de urine kunnen naar zwavel gaan ruiken. 

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 van één van de bovengenoemde 

bijwerkingen heeft of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. 


