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Aan deze informatieve tekst, die weergeeft wat er in de apotheek over Mg-K2-EDTA zetpillen bekend is, kunnen geen 
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Mg-K2-EDTA zetpillen 
 

Algemeen 

Dit geneesmiddel is receptplichtig. 

Bewaar de zetpillen bij kamertemperatuur (beneden 25 °C). Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht 

van kinderen. 

 

Samenstelling 

Eén zetpil Mg-K2-EDTA bevat 365 mg magnesiumdikaliumedetaat dihydraat. 

 

Toepassing 

Mg-K2-EDTA zetpillen worden gebruikt bij chelatietherapie, als detoxificatie van lood en uranium. 

Magnesiumdikaliumedetaat wordt vanuit het rectum opgenomen en bindt in het lichaam lood en uranium. Door 

deze binding kunnen deze metalen via de urine het lichaam verlaten. 

 

Gebruik 

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

Tenzij uw arts anders voorschrijft, is het gebruik: acuut: maximaal 2 zetpillen per dag voor enkele dagen, daarna 

1 zetpil per dag. Onderhoud: 2 zetpillen per week. 

Het beste tijdstip voor toediening is vlak voor het naar bed gaan. Haal de zetpil uit de verpakking en maak het 

eventueel met de hand warm tot het vet licht smelt. Steek de zetpil daarna anaal op met de punt naar voren. Ga 

na de toediening een half uur niet naar het toilet, maar blijf liggen. 

Gebruik Mg-K2-EDTA zetpillen zo lang als uw arts voorschrijft. U kunt zonder problemen in één keer stoppen. 

Wanneer u te veel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 

 

Contra-indicaties 

Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen, vlak voor een chirurgische ingreep en bij recente 

aanvang van therapie met anticoagulantia. 

Voorzichtig bij nierfunctiestoornissen, hartfalen en diabetes mellitus. 

 

Interacties 

Er zijn geen interacties bekend. 

 

Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 

Gebruik Mg-K2-EDTA zetpillen niet als u zwanger bent of wilt worden, of als u borstvoeding geeft. 

Er is niet voldoende bekend. Het is niet bekend of magnesiumdikaliumedetaat overgaat in de moedermelk. 

 

Bijwerkingen 

Frequentie onbekend: maag/darmstoornissen, koorts, hoofdpijn, huiduitslag, lage bloeddruk en irritatie van de 

endeldarm. 

Als u vermoedt dat u een bijwerking heeft 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. 
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