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GABA 250 mg 
 
Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Bewaar GABA 250 mg beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van 
kinderen. 
 
Samenstelling 
GABA 250 mg bevat per capsule 250 mg aminoboterzuur (gamma-aminoboterzuur, GABA). 
 
Toepassing 
GABA 250 mg wordt voorgeschreven om de afgifte van groeihormoon te stimuleren, als rustgevend of 
slaapverwekkend middel, tegen angsten en om een algemeen gevoel van welbehagen te vergroten. 
Aminoboterzuur komt van nature in de hersenen voor als neurotransmitter. Het remt de werking van 
de zenuwen in verschillende hersengebieden. 
 
Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Tenzij uw arts anders voorschrijft, gebruikt u 1 tot 3 maal per dag 1 capsule. 
Gebruik GABA 250 mg zo lang als uw arts voorschrijft. Stop in overleg met uw arts. Uw klachten 
kunnen terugkomen. 
Wanneer u teveel heeft ingenomen, neem dan contact op met apotheker of behandelend arts. 
 
Contra-indicaties 
Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen. 
 
Interacties 
Benzodiazepine-agonisten (bijv. alprazolam, diazepam, flunitrazepam, lorazepam, lormetazepam, 
midazolam, nitrazepam, oxazepam, temazepam, zolpidem en zopiclon) kunnen de werking van 
aminoboterzuur versterken. Gebruik deze middelen niet tegelijk. 
Alcohol kan de werking van aminoboterzuur tegengaan. Gebruik geen alcohol zo lang u GABA 250 
mg gebruikt. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Gebruik GABA 250 mg niet als u zwanger bent of wilt worden of als u borstvoeding geeft. 
Er is te weinig bekend over de risico’s. 
 
Bijwerkingen 
Bij hoge dosis zij gemeld: slaperigheid, sufheid, zich slap voelen, levendige dromen, slapeloosheid. 
GABA 250 mg kan uw reactievermogen beïnvloeden. Bedien geen machines en rijd geen auto. 
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 last heeft van één van 
bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. 


