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Aan deze informatieve tekst, die weergeeft wat er in de apotheek over Thyroid USP (armour) capsules bekend is, kunnen geen rechten of plichten 
worden ontleend. 
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Thyroid USP (armour) 15 en 60 mg capsules, 30 mg XR capsule 
 

Algemeen 
De capsules zijn receptplichtig. In het algemeen kan gesteld worden dat Thyroid USP (armour) 2

e
 keus therapie is en pas gebruikt wordt als de arts 

niet uit komt met de reguliere schildklierpreparaten. 
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25 °C). Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 
 

Samenstelling 
Thyroid USP (armour) capsules 15, 30 mg XR en 60 mg bevatten per capsule respectievelijk 15, 30 of 60 mg schildklierpoeder USP. De capsules 
van 60 mg, 30 mg XR en 15 mg bevatten resp. 38 µg T4 (levothyroxine) en 9 µg T3 (liothyronine); 19 µg T4 en 4,5 µg T3; 9,5 µg T4 en 2,25 µg T3. 
Daarnaast bevat het nog lage, niet gespecificeerde, hoeveelheden T1, T2, T5, T6 en T7. Thyroid USP (armour) 30 mg XR is een capsule met 
verlengde werking. 
 

Toepassing 
Thyroid USP (armour) wordt voorgeschreven aan mensen met een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie), die niet afdoende gereguleerd 
kunnen worden met de eerste keus therapie van de conventionele geregistreerde levothyroxine en/of liothyronine preparaten. Vetzucht vormt geen 
indicatie, omdat bij een dosering die de stofwisseling effectief verhoogt ook andere symptomen van hyperthyreoïdie optreden, waaronder toename 
van de eetlust. 
Levothyroxine is niet actief, het wordt voor een klein deel omgezet in de actieve stof liothyronine. Volgens voorstanders van de therapie maakt de 
schildklier behalve T4 ook kleine hoeveelheden T3 aan, zodat de combinatie de fysiologie nabootst. Schildklierpoeder USP voldoet qua 
samenstelling en zuiverheid aan de eisen van de Amerikaanse Farmacopee (USP). De capsules bevatten daarmee dezelfde verhouding van T4 en 
T3 als de bekende Armour

®
 Thyroid tabletten. 

 

Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Uw arts vertelt u hoeveel u moet nemen. De maximum hoeveelheid is 240 mg/dag. 
Neem Thyroid USP (armour) 15 mg en 60 mg op een lege maag, een half uur voor het ontbijt. Uw arts zal regelmatig uw bloedwaarden controleren. 
Gebruik Thyroid USP (armour) zo lang als uw arts voorschrijft. Meestal zult u uw hele leven schildklierhormonen moeten nemen. Stop dus alleen 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, thyreotoxicose, acute hartproblemen, te weinig geslachtshormonen, onbehandeld 
tekort aan bijnierschorshormonen, onbehandeld tekort aan hypofysehormonen. 
Voorzichtig bij nefrotisch syndroom, bij het instellen bij myxoedeem, ouderen en hart- en vaatziekten (zoals hartfalen, angina pectoris of 
hypertensie). 
 

Interacties 
De werking van schildklierpoeder USP neemt sterk af door de volgende middelen: 

• Antacida (bijv. algeldraat, magnesiumhydroxide), calcium, sucralfaat, ijzer (bijv. ferrofumaraat, ferrosulfaat, ferrichloride) zonder gereguleerde 
afgifte. Neem Thyroid USP (armour) 2 uur voor het andere geneesmiddel. 

• IJzer (bijv. ferrofumaraat, ferrosulfaat, ferrichloride) met gereguleerde afgifte. Overleg met uw arts om dit te vervangen. 

• Colesevalam, colestyramine. Neem Thyroid USP (armour) 4 uur voor het andere geneesmiddel. 

• Sevelameer. Neem Thyroid USP (armour) voor het slapen en sevelameer tijdens het eten. 

• Polystyreensulfonzuur. Neem zo veel mogelijk tussentijd tussen het innemen van de geneesmiddelen. Laat uw arts het effect van Thyroid USP 
(armour) controleren. 

• Orlistat. Deze geneesmiddelen kunnen niet samen gebruikt worden. Overleg met uw arts om één van de twee te vervangen. 
Schildklierpoeder USP versterkt al tijdens het instellen de werking van coumarines (bijv. acenocoumarol, fenprocoumon). Waarschuw de 
trombosedienst en uw apotheek als u start of stopt met Thyroid USP (armour) of het gebruik er van wijzigt. 
Schildklierpoeder USP vermindert al tijdens het instellen de effectiviteit van bloedglucose verlagende middelen (bijv. insuline, metformine). Laat uw 
arts uw bloedglucose controleren. 
Orale oestrogenen (bijv. een anticonceptiepil, tabletten tegen overgangsklachten) verminderen de werking van schildklierpoeder USP. Laat uw arts 
het effect van Thyroid USP (armour) controleren. 
Indinavir versterkt de werking van schildklierpoeder USP. Laat uw arts het effect van Thyroid USP (armour) controleren. 
Lopinavir en ritonavir verminderen de werking van schildklierpoeder USP. Laat uw arts het effect van Thyroid USP (armour) controleren. 
 

Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Blijf Thyroid USP (armour) gebruiken als u zwanger bent of wilt worden of als u borstvoeding geeft. 
Tijdens de zwangerschap kunt u uiteindelijk 25-50% meer schildklierpoeder USP nodig hebben. Gebruik direct na de zwangerschap dan weer de 
dosis die u voor de zwangerschap nodig had. Waarschijnlijk heeft schildklierpoeder geen effect op zuigelingen. 
 

Bijwerkingen  
Bij een juiste dosering treden geen bijwerkingen op.  
Bij overdosering kunnen verschijnselen van hyperthyreoïdie optreden, zoals tachycardie, hartkloppingen, ontstaan of verergeren van angina 
pectoris, abrupte bloeddrukstijging, hartfalen, hartaritmieën,  myocardinfarct, nervositeit, psychische onrust, tremor, hoofdpijn, zweten, opvliegers, 
diarree, anorexie, spierzwakte, en spierkrampen, menstruatiestoornis. 
Bij een te lage dosering kunnen verschijnselen van hypothyreoïdie optreden, zoals  traagheid, vetzucht, droge, koude en bleke huid, myxoedeem 
en struma. 
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. 


