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PATIËNTENBIJSLUITER

U heeft Ascal 100, poeder voor drank, gekregen. Dit is een middel dat een
koortsverlagende, pijnstillende en ontstekingsremmende werking heeft. In deze bijsluiter
vindt u informatie over het gebruik van Ascal 100. Leest u deze bijsluiter goed, ook als u
Ascal 100 al langer gebruikt; de informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten. Op die
manier blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Wat is de samenstelling van Ascal 100?
Ascal 100 bevat per sachet: 100 mg carbasalaat calcium als werkzame stof.
Hulpstof: lactose

Hoe is Ascal 100 verpakt?
Ascal 100 is verpakt in een kartonnen doosje met daarin 60 sachets.

Wat doet Ascal 100?
Ascal 100 is een poeder dat volledig oplosbaar is in water. Ascal 100 werkt koortsverlagend,
pijnstillend en ontstekingsremmend. Daarnaast remt Ascal 100 de samenklontering van
bloedplaatjes.
Ascal 100 bevat carbasalaat calcium als werkzame stof. Carbasalaat calcium is het
calciumzout van acetylsalicylzuur. Dit is een speciale vorm van acetylsalicylzuur, die volledig
oplosbaar is in water. Hierdoor komen minder vaak maagklachten voor dan bij producten die
de gewone vorm van acetylsalicylzuur bevatten.

Wie brengt Ascal 100 in de handel?
Meda Pharma BV
Postbus 167
1180 AD Amstelveen

Ascal 100, poeder voor drank, is in het register ingeschreven onder RVG 14436.

Wanneer wordt Ascal 100 gebruikt?
Ascal 100 is bestemd voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Ascal 100 kan gebruikt worden bij hoofdpijn, kiespijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid,
koorts en pijn na inenting, zenuwpijn, en spierpijn.

Wanneer mogen kinderen Ascal 100 niet gebruiken?
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Kinderen mogen geen Ascal 100 gebruiken:
- als ze maagpatiënt zijn of bij eerder gebruik maagpijn hebben gekregen;
- als ze een maagzweer of zweer in de twaalfvingerige darm of de slokdarm hebben;
- als ze een maag-/darmbloedingen of andere bloedingen zoals hersenbloedingen hebben;
- als ze overgevoelig zijn voor salicylzuurverbindingen of soortgelijke pijnstillende
verbindingen (b.v. sommige astmapatiënten; deze kunnen een aanval krijgen of
flauwvallen);
- als ze een verminderde leverfunctie of ernstige verminderde nierfunctie hebben;
- als ze neiging tot bloeden of stollingsstoornissen hebben;
- als ze met antistollingsmiddelen worden behandeld.

Waar moet u verder op letten voordat u Ascal 100 gebruikt?
Ascal 100 mag bij kinderen die verschijnselen vertonen van griep of waterpokken alleen op
advies van de arts worden toegediend en uitsluitend als andere maatregelen tekortschieten.
Mocht er in het verloop van deze aandoeningen sprake zijn van langdurig overgeven,
bewustzijnsverlaging of gedragsstoornissen, dan kan dit duiden op het syndroom van Reye,
een zeer zeldzaam voorkomende, maar onder bepaalde omstandigheden levensgevaarlijke
ziekte, die onmiddellijk ingrijpen door een arts noodzakelijk maakt.

Voorzichtingheid is geboden:
- wanneer uw kind een bepaald enzymtekort (glucose-6-fosfaat-dehydrogenase of
gluathionperoxidase) heeft;
- als uw kind verhoogde bloeddruk of hartaandoeningen heeft, in verband met het mogelijk
vasthouden van vocht (vochtretentie en oedeem) in het lichaam.

Ascal 100 kan de verschijnselen van een infectie onderdrukken. Terughoudendheid is
daarom geboden bij kinderen met infecties.
Ascal 100 mag niet gebruikt worden kort voor of kort na het trekken van tanden en/of kiezen
in verband met het risico op een verlengde bloedingstijd.

Ascal 100 bevat ongeveer 200 mg lactose per sachet. Als de aangegeven dosering wordt
opgevolgd is de maximale dagdosis 3,6 gram lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld

dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit
geneesmiddel inneemt.
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Langdurig of veelvuldig gebruik wordt afgeraden tenzij op advies van uw arts.
Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Mag Ascal 100 gebruikt worden bij zwangerschap of het geven van borstvoeding?
Niet van toepassing, gezien gebruik bij kinderen onder de 12 jaar.

Beïnvloedt Ascal 100 het reactie- en concentratievermogen?
Niet van toepassing, gezien gebruik bij kinderen onder de 12 jaar.

Kan Ascal 100 samen met andere (genees) middelen gebruikt worden?
Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om
bepaalde redenen niet gelijktijdig gebruikt worden. Als Ascal 100 samen met antistollingsmiddelen wordt gebruikt, kan dit leiden tot een versterking van de bloedingsneiging.
In combinatie met alcohol ontstaat er een toegenomen kans op maagklachten.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoe moet Ascal 100 ingenomen worden en welke in welke dosering?
De gebruikelijke doseringen zijn als volgt (tenzij de arts anders voorschrijft):
Kinderen van 3-6 jaar:
De inhoud van 2 sachets per keer, maximaal 8-10 sachets (in 4-6 giften) per etmaal.
Kinderen van 7-11 jaar:
De inhoud van 3-4 sachets per keer, maximaal 12-18 sachets (in 4-6 giften) per etmaal.

De tijd tussen twee giften moet minimaal 4 uur bedragen.
De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de
desbetreffende leeftijdscategorie. Indien de ziekteverschijnselen (koorts en pijn) weer
opkomen, mag u Ascal 100 opnieuw toedienen.
Bij kinderen tot 4 jaar wordt toediening gedurende meer dan 2 dagen afgeraden.

Ascal 100 moet in opgeloste vorm ingenomen worden. Doe de inhoud van de sachet in een
glas, voeg vloeistof (bij voorkeur water) tot een half glas toe en los het poeder op door te
roeren.
Het verdient de aanbeveling de inhoud van de sachet even los te schudden en de bovenkant
eraf te knippen in plaats van te scheuren.

Wat moet u doen bij een overdosering?
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In het geval van of bij het vermoeden van overdosering, moet onmiddellijk een arts
gewaarschuwd worden.
Verschijnselen bij een matige vergiftiging: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid,
misselijkheid, braken en maagpijn.
Verschijnselen bij een ernstige vergiftiging: een toestand van acidose (abnormale toestand
van de patiënt door ophoping van zuren of verlies van basen); koorts, heftig transpireren
leidend tot uitdroging; onrust, verkrampingen, hallucinaties; coma en ademstilstand.
Bij een matige vergiftiging kan geprobeerd worden de patiënt te laten braken, lukt dat niet
dan moet de maag gespoeld worden.

Welke bijwerkingen kunnen optreden?
Behalve de gewenste effecten kan een geneesmiddel ook enige ongewenste reacties
(bijwerkingen) veroorzaken.
Bij gebruik van Ascal 100 kunnen voorkomen: maagklachten (ontsteking van maagslijmvlies
en zuurbranden), bloedverlies in de maag en in de darmen (bloedverlies via de ontlasting is
voor de patiënt meestal niet waarneembaar; bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden
tot bloedarmoede). Overgevoeligheidsverschijnselen waaronder jeuk, huiduitslag,
vochtophopingen in de huid en slijmvliezen, rhinitis (ontsteking van het neusslijmvlies),
vernauwing van de luchtwegen en ernstige shock.
Verlenging van de bloedingstijd. Tijdelijk gehoorverlies en oorsuizen.

Indien er een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld is, wordt u verzocht uw
arts of apotheker hiervan op de hoogte te brengen.

Hoe lang is Ascal 100 houdbaar en hoe moet u het bewaren?
Bewaren beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de op de verpakking vermelde datum.
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