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Nystatine 500.000 IE 
 
Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Bewaar de capsules in de koelkast (4 - 8 °C). Houd het medicijn buiten het bereik en uit het 
zicht van kinderen. 
 
Samenstelling 
Eén capsule Nystatine 500.000 IE bevat 500.000 IE nystatine. 
 
Toepassing 
Nystatine 500.000 IE wordt toegepast bij infecties met Candida albicans in de slokdarm en 
het maagdarmkanaal. 
Nystatine doodt schimmels en gisten. Het wordt niet in het lichaam opgenomen. Na enkele 
dagen nemen de infectieverschijnselen af. Deze capsules zijn suikervrij. 
 
Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Tenzij uw arts anders voorschrijft, gebruikt u 3 maal per dag 1 tot 2 capsules. 
Slik de capsules heel door met een half glas water. 
Maak de kuur helemaal af, ook als u klachten al weg zijn. Stop alleen in overleg met uw arts, 
uw klachten kunnen terugkomen. 
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. 
 
Interacties 
Er zijn geen interacties bekend. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Voor zover bekend kunt u Nystatine 500.000 IE veilig gebruiken als u zwanger bent, wilt 
worden, of borstvoeding geeft. 
Zwangerschapscategorie A (Australië). 
 
Bijwerkingen 
Bij hoge doses: misselijkheid, braken en diarree. 
Zelden: overgevoeligheidsreacties en huidreacties, in het bijzonder Stevens-Johnson-
syndroom. 
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. 


