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Hepatrofine capsule
Algemeen
Dit geneesmiddel is receptplichtig.
Bewaar Hepatrofine beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen.
Samenstelling
Iedere capsule Hepatrofine bevat 250 mg prasteron (DHEA, dehydroepiandrosteron) en 2,5 mg melatonine.
Daarnaast zijn als voedingssupplementen 10 mg pyridoxaal-5-fosfaat, 10 mg rutine en 5 mg quercetine
toegevoegd.
Toepassing
Hepatrofine capsules worden voorgeschreven in het kader van een anti-aging therapie.
Prasteron is een hormoon en wordt door de bijnierschors gemaakt. Het mogelijk tekort van dit (pre)hormoon bij
ouderen wordt door een aantal wetenschappers en artsen als oorzaak van bepaalde ziektebeelden beschouwd.
Melatonine is een hormoon dat in het menselijk lichaam vooral in de nacht geproduceerd wordt in de epifyse.
Het heeft invloed op de circadiaanse (biologische) klok. Ouder worden wordt door sommigen gezien als een
verminderde output van de circadiaanse klok.
Pyridoxaal-5-fosfaat, rutine en quercetine zijn als ondersteunende voedingssupplementen aanwezig.
Gebruik
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek.
Tenzij uw arts anders voorschrijft, gebruikt u 1 tot 6 capsules per dag.
De behandelend arts zal een of meer bloedbepalingen doen om de bloedspiegel van DHEA en andere
aanverwante hormonen in de gaten te houden.
Wanneer u teveel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.
Gebruik Hepatrofine zo lang als uw arts voorschrijft. Wij adviseren u alleen te stoppen met Hepatrofine in
overleg met uw arts.
Contra-indicaties
Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen. (Anamnese van) hormoongevoelige tumoren.
Leeftijd jonger dan 30 jaar, omdat de lichaamseigen productie kan worden onderdrukt. Leverfunctiestoornissen.
Voorzichtig bij oedeem, epilepsie en migraine, dit kan verergeren door vochtretentie. Angelman syndroom,
Smith-Magenis syndroom, dan wordt melatonine vertraagd afgebroken.
Prasteron is vermeld op de WADA-dopinglijst.
Interacties
Prasteron versterkt de werking van cumarinederivaten (acenocoumarol, fenprocoumon). Meld het starten en
stoppen van Hepatrofine altijd aan de trombosedienst of aan de eigen apotheek.
Alcohol kan de effectiviteit van melatonine verminderen. Laat uw arts het effect van Hepatrofine controleren.
Melatonine kan het effect van benzodiazepines, thioridazine en imipramine versterken. Laat uw arts het effect
controleren.
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens
Gebruik Hepatrofine niet als u zwanger bent of wilt worden of als u borstvoeding geeft.
Bijwerkingen
Frequentie onbekend: Bij vrouwen acne, haaruitval, mannelijke haargroei. Ook bij mannen hepatitis en
leverbeschadiging, stemverlaging, toegenomen libido, vasthouden van vocht, verhoogde insulinegevoeligheid,
stijging van hemoglobinegehalte.
Minder dan 1%: rusteloosheid, nervositeit, slapeloosheid, nachtmerries, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid,
maag/darmproblemen, jeuk, huiduitslag, pijnlijke ledematen en mondproblemen.
Gemeld: zwelling van mond, lippen en tong en stemmingswisselingen.
Melatonine kan slaperigheid veroorzaken, wat een veiligheidsrisico kan vormen.
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.

Aan deze informatieve tekst, die weergeeft wat er in de apotheek over Hepatrofine capsules bekend is, kunnen geen rechten
of plichten worden ontleend.
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