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Aan deze informatieve tekst, die weergeeft wat er in de apotheek over Melatonine 1 mg s.l. tablet, 5 mg tablet, 10 mg TR 
tablet en 25 mg capsule bekend is, kunnen geen rechten of plichten worden ontleend. 
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Melatonine 1 mg s.l. tablet, 5 mg tablet, 10 mg TR tablet en 25 mg capsule 
 
Algemeen 

Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Dit geneesmiddel is speciaal voor u bereid omdat er geen geregistreerd adequaat alternatief bestaat. 
Bewaar Melatonine beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 
 
Samenstelling 

Melatonine 1 mg s.l. tablet bevat 1 mg melatonine in een tablet voor toediening onder de tong. Melatonine 10 mg TR tablet 
bevat 10 mg melatonine in een tablet met vertraagde afgifte. Melatonine 5 mg tablet en 25 mg capsule bevatten 
respectievelijk 5 mg en 25 mg melatonine per tablet of capsule. Melatonine 5 mg is een tablet met breukstreep. 
Melatonine 1 mg s.l. bevat mannitol. 
 
Toepassing 

Melatonine wordt voorgeschreven voor de behandeling van slaapstoornissen, voorkoming van jetlag en als aanvullende 
behandeling bij kanker, naast standaardbehandeling. 
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. Door prikkels van buiten (licht/donker) wordt dit ritme op 24 uur 
gesynchroniseerd. De melatonine afgifte door de epifyse wordt door licht geremd. In een dosering vanaf 10 tot 50 mg voor de 
nacht versterkt melatonine via de witte bloedlichaampjes het immuunsysteem. Het immuunsysteem beschermt het lichaam 
tegen lichaamsvreemde stoffen en cellen (kankercellen). 
De melatonine 10 mg TR tabletten geven de melatonine niet ineens vrij, maar verspreid over een aantal uren. Daardoor 
bevordert het niet alleen het inslapen, maar kan het ook het doorslapen bevorderen. 
 
Gebruik 

Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Bij voorkoming van Jetlag: 1 mg s.l. of 5 mg op de dag van aankomst respectievelijk een half uur of 2 uur voor gewenste 
(nieuwe lokale) inslaaptijdstip. Inname kan doorgezet worden tot 2-5 dagen na aankomst, steeds op hetzelfde tijdstip. Bij de 
behandeling van slaapstoornissen: 1 tot 10 mg, zonder voedsel een half uur voor het gewenste inslaaptijdstip of met voedsel 
2 uur voor het gewenste inslaaptijdstip. Als aanvullende behandeling bij kanker: 10 tot 50 mg, zonder voedsel een half uur 

voor het gewenste inslaaptijdstip of met voedsel 2 uur voor het gewenste inslaaptijdstip. 
De Melatonine 1 mg s.l. tabletten kunnen onder de tong worden ingenomen direct voor het slapen. De Melatonine 10 mg TR 
tabletten moet u geheel doorslikken. 
Gebruik Melatonine zo lang als uw arts voorschrijft. Wij adviseren u alleen te stoppen met Melatonine in overleg met uw arts. 
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 leverfunctiestoornissen, het Angelman syndroom en het Smith-Magenis syndroom. 
 
Interacties 

Alcohol kan de effectiviteit van melatonine verminderen. Laat uw arts het effect van Melatonine controleren. 
Melatonine kan het effect van benzodiazepines versterken. Laat uw arts het effect controleren. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 

Gebruik Melatonine alleen na overleg met uw arts. 
Zwangerschapscategorie B3 (Australië). Waarschijnlijk gaat melatonine over in de moedermelk. 
 
Bijwerkingen 
Bij minder dan 1%: irritatie, nervositeit, rusteloosheid, slapeloosheid, abnormale dromen, nachtmerries, angst, hoofdpijn, 

lusteloosheid, agitatie, duizeligheid, slaperigheid, hoge bloeddruk, maag/darmklachten, droge mond, aften, nachtelijk zweten, 
droge huid, pijn in de ledematen, menopauzale symptomen, gevoelloosheid, pijn op de borst, afwijkende urinewaarden, 
afwijkende leverfunctiewaarden, gewichtstoename, jeuk, huiduitslag. 
Gemeld zijn: overgevoeligheidsreacties, angio-oedeem, zwelling van de mond of tong. 
Melatonine kan slaperigheid veroorzaken, wat een veiligheidsrisico kan vormen. Ga niet autorijden en gebruik geen zware 
machines. 
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. 
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