
Lees deze hele bijsluiter zorgvuldig 
door, voordat u start met het 
gebruik van dit product.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan 
nodig zijn om deze nog eens door 
te lezen. Hebt u nog vragen, raad-
pleeg dan uw arts of apotheker.
Dit product is aan u persoonlijk 
voorgeschreven; geef het niet door 
aan anderen. Dit product kan  
schadelijk voor hen zijn, zelfs  
als de verschijnselen dezelfde zijn, 
als waarvoor u het product hebt 
gekregen.
Wanneer één van de bijwerkingen 
ernstig wordt of als er bij u een 
bijwerking optreedt die niet in 
deze bijsluiter is vermeld, raad-
pleeg dan uw arts of apotheker.

Wat is Fytomenadiondrank FNA?
Vitamine K1 speelt een belangrijke 
rol bij de bloedstolling. 
Fytomenadiondrank FNA wordt 
gebruikt ter voorkoming en behan-
deling van bloedingen als gevolg 
van een vitamine K-tekort (door 
sommige aandoeningen zoals
cystische fibrose, bepaalde darm-
ziekten), verminderde vitamine 
K-werkzaamheid (door bepaalde 
geneesmiddelen zoals salicylaten, 
anti-epileptica, sulfonamiden) of 
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overdosering van bloedverdunnende 
geneesmiddelen (coumarinederivaten) en 
als eenmalige startdosering bij neonaten 
en borstvoeding.

Wat u moet weten
Gebruik Fytomenadiondrank FNA niet als u 
overgevoelig bent voor vitamine K1 of 
één van de andere bestanddelen van dit 
product.

Fytomenadiondrank FNA kan de werking 
van andere geneesmiddelen beïnvloeden. 
Vitamine K1 vermindert de werking van 
sommige bloedverdunnende geneesmidde-
len (coumarinederivaten). Gelijktijdig 
gebruik van vloeibare paraffine kan de 
opname van vitamine K1 verminderen.

Niet gebruiken zonder overleg met uw 
arts of trombosedienst.

Gebruik voor aanvulling van vitamine K 
bij borstgevoede zuigelingen geen 
Fytomenadiondrank FNA, maar een lager 
gedoseerd vitamine K-preparaat in drup-
pels.

Zwangerschap en borstvoeding
Bij gebruik volgens voorschrift kan 
Fytomenadiondrank FNA, voor zover 
bekend, zonder bezwaar worden gebruikt 
tijdens de zwangerschap en bij het geven 
van borstvoeding.

Rijvaardigheid
Er zijn geen gegevens bekend over het 
effect van vitamine K1 op de rijvaardig-
heid en het vermogen om machines te 
bedienen, maar invloed van dit product 
hierop is niet te verwachten.

Overige informatie
Allergie-informatie: dit product bevat
arachideolie (pindaolie).

Dosering en wijze van gebruik
Gebruik Fytomenadiondrank FNA strikt 
volgens voorschrift van uw arts of trom-
bosedienst.



Dit product bevat olie; daarom niet 
oplossen of mengen met water.

Als u meer dan de voorgeschreven 
dosering hebt ingenomen of als een 
kind Fytomenadiondrank FNA heeft inge-
nomen, dient u direct een arts te raad-
plegen. 

Als u vergeten bent een dosis in te 
nemen, neem deze alsnog zo snel moge-
lijk in, tenzij het bijna tijd is om de vol-
gende dosis in te nemen. In het laatste 
geval moet u de vergeten dosis niet meer 
innemen maar overgaan op het voorge-
schreven doseringsschema. Neem nooit 
een dubbele dosis in om zo de vergeten 
dosis in te halen. 

Als u nog vragen hebt, kunt u terecht bij 
uw arts of apotheker.

Bijwerkingen
Van Fytomenadiondrank FNA zijn, voor 
zover bekend, geen ernstige of veel voor-
komende bijwerkingen gemeld. Als er 
toch bijwerkingen optreden, raadpleeg 
dan uw arts of apotheker.

Bewaren
Buiten bereik en zicht van kinderen 
bewaren. 
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) 
in de originele verpakking buiten de 
invloed van licht (niet in de koelkast). 
Fytomenadiondrank FNA is na openen
3 maanden houdbaar, maar gebruik het
in ieder geval niet meer na de uiterste 
houdbaarheidsdatum die op de verpak-
king staat vermeld. 

Samenstelling en ingrediënten
Fytomenadiondrank FNA bevat
10 mg vitamine K1 (fytomenadion)
en 899 mg arachideolie per milliliter. 

Verpakking: vouwdoosje, flacon en
bijsluiter.
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Melden van bijwerkingen
Uw ervaring met dit product is 
waardevol voor anderen en kan 
helpen informatie over dit of soort-
gelijke producten te verbeteren.
Meld deze ervaring daarom op 
www.meldpuntmedicijnen.nl.
Meld bijwerkingen op www.lareb.nl 
of op www.bipharma.com.

Deze bijsluiter is voor de laatste 
keer bijgewerkt in mei 2012.

Bipharma B.V.
Postbus 60017 - 1320 AA  ALMERE
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