Contacteer in volgende gevallen de arts-assistent
gynaecologie via 03 821 33 50 (binnen de werkuren):
• Bij hevig bloedverlies (d.w.z. elke 15 minuten verband
moeten wisselen)
• Ondraaglijke buikpijn ondanks pijnstilling
• Klachten van duizeligheid
• Koorts hoger dan 38,5°C (zonder daling van de
temperatuur na Paracetamol in te nemen)
Buiten de werkuren kan u zich aanmelden op onze dienst
spoedgevallen.
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Contact

Cytotec
Inname bij vroeg miskraam

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Het UZA draagt het JCI-label
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Toediening en dosage

Effect en nevenwerkingen

Vaginaal
Maak uw vingers nat met water en plaats ‘s ochtends 4
tabletten Cytotec van 200 mcg zo diep mogelijk in de vagina.
Tracht het eerste halfuur na plaatsing niet naar het toilet te
gaan. Als u na het eerste halfuur de tabletten terug verliest,
kan dit geen kwaad, de actieve stof is inmiddels ingewerkt.

Na inname van Cytotec zal er bij 71% van de patiënten na 3
dagen expulsie opgetreden zijn. Het proces begint met minimaal bloedverlies en menstruatiepijn, maar op het moment
van expulsie is er ruim en hevig bloedverlies gedurende 2 tot
4 uur (zoals bij een menstruatie). Dit gaat gepaard met intense
buikkrampen. Na de expulsie ervaren de meeste patiënten
nog aanhoudende menstruatiepijn en minimaal bloedverlies
gedurende 2 weken.

Merkt u na 3 uur nog geen bloedverlies of buikkrampen,
plaats dan nogmaals 4 tabletten Cytotec van 200 mcg vaginaal.
Sublinguaal
De toediening gebeurt bij voorkeur vaginaal, maar soms raadt
de gynaecoloog aan de tabletten sublinguaal in te nemen.
Plaats ‘s ochtends 3 tabletten Cytotec van 200 mcg onder uw
tong en laat ze smelten. Helaas lossen deze tabletten slecht
op. Daarom drinkt en eet u best iets nadat de tabletten opgelost zijn.
Merkt u na 3 uur geen bloedverlies of buikkrampen, neem
dan nog eens 3 tabletten Cytotec van 200 mcg in.

Controle
Na 1 week komt u op afspraak voor een bloedafname en
vaginale echo.

• Mogelijke neveneffecten zijn misselijkheid, braken, diarree
en een lichte verhoging van lichaamstemperatuur tot 38 °C.
• Combineer deze tabletten niet met magnesium en niet met
maagzuurremmers die magnesium bevatten zoals Riopan
en Rennie. (Gaviscon kan wel ingenomen worden)

Pijnstilling
Neem indien nodig Paracetamol 1 g tot maximaal 4x/dag.
Indien u geen beterschap ervaart met Paracetamol, kan u
Ibuprofen 400 mg tot maximaal 3x/dag innemen.

