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Idebenone 45 mg tabletten 
 
Algemeen 
Idebenone 45 mg tabletten zijn receptplichtig. 
Bewaar dit geneesmiddel beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van 
kinderen. 
 
Samenstelling 
Eén tablet bevat 45 mg idebenon. 
 
Toepassing 
Idebenone 45 mg wordt voorgeschreven bij dementie, Friedreich’s ataxie, Leber’s opticusatrofie en 
Duchenne’s spierdystrofie. 
Idebenon is een stof die afgeleid is van ubiquinon (Co Q10). Het is een potent antioxidant, dat 
werkzaam is onder lage zuurstofcondities. Idebenon beschermt celmembranen en mitochondria tegen 
oxidatieve schade door remming van de lipide peroxidatie. Idebenon kan ook de werking van 
mitochondria herstellen, zodat de energieproductie in de cel weer werkt. 
 
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 tot 2 tabletten. 
Neem Idebenone 45 mg altijd in met voedsel, anders wordt het geneesmiddel niet goed opgenomen. 
Gebruik Idebenone 45 mg zo lang als uw arts voorschrijft. U kunt zonder problemen in één keer 
stoppen. 
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.  
Voorzichtig bij nier- en leverfunctiestoornissen, hierover zijn geen gegevens. 
 
Interacties 
Er zijn geen relevante wisselwerkingen bekend. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Gebruik Idebenone 45 mg niet als u zwanger bent of wilt worden, of als u borstvoeding geeft. 
Het is niet bekend of dit middel veilig is bij mensen. Bij dieren zijn geen schadelijke effecten gezien, 
wel dat idebenon overgaat in de moedermelk. 
 
Bijwerkingen 
Bij meer dan 10% van de patiënten: hoesten, neusverkoudheid 
Bij 1 tot 10%: diarree, rugpijn 
Gemeld: luchtwegontsteking, maag- darmstoornissen, malaise, roodbruine verkleuring van de urine, 
agranulocytose, anemie, leukocytopenie, trombocytopenie, neutropenie, toevallen, delier, 
hallucinaties, onrust en bewegingsstoornissen. 
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. 


