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Menaphthonon 20 mg capsules 
 
Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Bewaar Menaphtonon 20 mg op kamertemperatuur (tussen 15 en 25 °C). Houd het geneesmiddel 
buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 
 
Samenstelling 
Menaphtonon 20 mg bevat per capsule 20 mg menadion natriumbisulfiet (vitamine K3, menaphton) en 
als voedingssupplementen 50 mg troxerutine en 25 mg naringine. 
 
Toepassing 
Menaphtonon 20 mg wordt voorgeschreven als aanvullende behandeling bij kanker, naast de 
standaardtherapie, in combinatie met vitamine C. 
De combinatie van menadion en ascorbinezuur verhoogt de redoxcyclus in kankercellen, wat 
uiteindelijk leidt tot hun celdood. Troxerutine en naringine versterken dit effect. 
 
Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Tenzij uw arts anders voorschrijft, is de dosis 1 tot 3 capsules per dag. 
Gebruik Menaphtonon 20 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, G6PD-deficiëntie, leeftijd jonger dan 1 jaar. 
Voorzichtig bij oedeem in de benen door hart- of leveraandoeningen, vanwege het ontbreken van 
gegevens. 
 
Interacties 
Menadion kan mogelijk het effect van vitamine K-antagonisten (acenocoumarol, fenprocoumon) 
verminderen. Waarschuw de trombosedienst als u start of stopt met Menaphtonon 20 mg of het gebruik 
er van wijzigt. 
Door naringine kan de werking van OATP-substraten (onder andere ambrisentan, bosentan, statines, 
atenolol, acebutolol, celiprolol, darunavir, erythromycine, epigallocatechinegallaat, fexofenadine, 
imatinib, labetalol, lopinavir, methotrexaat, saquinavir, chinolonen) verminderen. Laat uw arts het effect 
van deze middelen controleren. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Gebruik dit middel niet als u zwanger bent of wilt worden of als u borstvoeding geeft. Er is onvoldoende 
bekend. 
 
Bijwerkingen 
Bij troxerutine zijn bij doses van meer dan 200 mg gemeld: winderigheid, maag- en darmproblemen, 
duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, opvliegers en overgevoeligheidsreacties. 
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. 


