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Aan deze informatieve tekst, die weergeeft wat er in de apotheek over Venalot Forte bekend is, kunnen geen rechten of 
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Venalot Forte capsules 
 
Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Bewaar Venalot Forte op kamertemperatuur (15-25 °C). Houd het medicijn buiten het bereik en uit het 
zicht van kinderen. 
 
Samenstelling 
Eén capsule Venalot Forte bevat 30 mg coumarine en 180 mg troxerutine. 
 
Toepassing 
Venalot Forte wordt voorgeschreven als aanvullende behandeling bij kanker, naast chirurgie, 
chemotherapie of radiotherapie. 
De combinatie van coumarine en troxerutine kan speekselklieren beschermen tegen stralingsschade. 
Coumarine kan daarnaast uitzaaiingen van melanoom tegengaan. 
 
Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van uw apotheek. 
Tenzij uw arts anders voorschrijft, gebruikt u 1 maal per dag 1 tot 3 capsules. 
Neem Venalot Forte bij de maaltijd in. 
Gebruik Venalot Forte zo lang als uw arts voorschrijft. U kunt zonder problemen in één keer stoppen. 
Wanneer u te veel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 
 

Contra-indicaties 

Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen en porfyrie, omdat onbekend is of Venalot 

Forte veilig is. 

 

Interacties 

Er zijn geen relevante interacties bekend. 

Coumarine lijkt op de vitamine K-antagonisten (bijvoorbeeld acenocoumarol, fenprocoumon). 

Ondanks dat er geen wisselwerking bekend is, vertel het toch uw apotheker en trombosedienst als u 

iets in het gebruik van Venalot Forte wijzigt. 

 

Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 

Raadpleeg eerst uw arts als u zwanger bent, wilt worden of borstvoeding geeft. 

Er is te weinig bekend. 

 

Bijwerkingen 

Soms: maagdarmklachten 

Zelden: huidallergie, opvliegers, hoofdpijn 

Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt gekregen die niet in de 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. 


