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Metformine HCl 500 mg XR 
 

Algemeen 

Metformine HCl 500 mg XR is receptplichtig. 

Bewaar Metformine HCl 500 mg XR beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 
 

Samenstelling 

Een tablet Metformine HCl 500 mg XR bevat 500 mg metformine HCl in een tablet met verlengde afgifte. 
 

Toepassing 

Metformine HCl 500 mg XR wordt voorgeschreven als anti-aging therapie en bij diabetes mellitus type 2, als metformine met 

normale afgifte niet verdragen wordt. 

Metformine verbetert de gevoeligheid van het lichaam voor insuline en verhoogt de glucoseopname en verbranding. Daardoor 

verlaagt de bloedglucoseconcentratie. Een te hoge glucoseconcentratie veroorzaakt op verschillende manieren schade in het 

lichaam. Metformine remt daarnaast bepaalde enzymen (mTOR), waardoor de veroudering ook langzamer zou kunnen gaan. 

Door de vertraagde afgifte is er minder kans op bijwerkingen. 
 

Gebruik 

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

Anti-aging: uw arts bepaalt het gebruik. Diabetes mellitus type 2: Tenzij uw arts anders voorschrijft, 2 tot 3 maal daags 1 

tablet, maximaal 3 maal daags 2 tabletten. 

Neem de tabletten met wat voedsel in. Slik de tabletten in hun geheel door. 

Gebruik Metformine HCl 500 mg XR zo lang als uw arts voorschrijft. Als u dit middel krijgt vanwege diabetes mellitus type 2, 

zal uw bloedglucoseconcentratie weer kunnen stijgen als u stopt met dit middel. 

Wanneer u te veel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw behandelend arts. Als u een dosis bent vergeten, sla deze 

dan over en ga verder volgens uw schema. 

Waarschuw uw arts als u plotseling veel vocht verliest. 
 

Contra-indicaties 

Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen, zeer ernstige suikerziekte (keto-acidose, precoma diabeticum), 

verminderde nierfunctie of situaties die snel een verminderde nierfunctie kunnen veroorzaken, verminderde leverfunctie en 

overmatig alcoholgebruik. 
 

Interacties 

Metformine kan de werking van coumarines (bijv. acenocoumarol, fenprocoumon) verminderen. Waarschuw uw 

trombosedienst en apotheek. 

De werking van metformine kan versterkt worden door cobicistat, daclatasvir, dolutegravir, elvitegravir en telaprevir. De 

werking kan verminderen door lopinavir en ritonavir. Laat uw arts het effect van Metformine HCl 500 mg XR controleren. 
 

Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 

Metformine HCl 500 mg XR lijkt veilig gebruikt te kunnen worden als u zwanger bent of wilt worden, of als u borstvoeding 

geeft. 

Zwangerschapscategorie C (Australië). Metformine gaat over in de moedermelk, maar verlaagde bloedsuikerspiegels zijn niet 

gemeld. 
 

Bijwerkingen 

Deze bijwerkingen zijn afkomstig van Metformine zonder gereguleerde afgifte. 

Bij meer dan 10%: maagdarmstoornissen (innemen met wat voedsel kan dit verminderen). 

Bij 1-10%: smaakstoornissen, 

Bij minder dan 1%: huidreacties, afwijkende leverwaarden of hepatitis, verminderde absorptie van vitamine B12. 

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 last heeft van één van bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen 

ervaart waar u zich zorgen over maakt. 

 


