
MediSpend
SLIKVLOEISTOF MET KERSENAROMA VOOR VASTE GENEESMIDDELEN

Het gebruik van MediSpend werd onderzocht in 8 verschillende rust- en verzorgingstehuizen. 
218 patiënten, verpleegkundigen en apothekers namen deel aan dit onderzoek. Er werd gebruik 
gemaakt van MediSpend om medicatie toe te dienen bij patiënten met diverse ziektebeelden, 
nl. dementie, Parkinson en post-CVA.

Patiënten vinden de kersensmaak en geur van MediSpend zeer aangenaam en vinden het 
eenvoudiger en zijn enthousiaster om hun medicatie in te nemen.

De verpleegkundigen geven aan dat toediening van medicatie veel efficiënter verloopt in 
tegenstelling tot de gebruikelijke methode. Doordat tabletten niet meer geplet hoeven te 
worden, ervaren verpleegkundigen met artritis in de handen het gebruik van MediSpend als een 
verlichting.

Gebruikerservaringen

Fagron Belgium nv
Venecoweg 20A - 9810 Nazareth
Tel: 0800 128 80
info@fagron.be
fagron.be

Gebruiksaanwijzing

Opgelet: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik 
van kinderen houden. Niet geschikt voor het toedienen van bruistabletten. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor 
één van de ingrediënten. Vermijd contact met de ogen. Niet geschikt voor prematuren, neonaten en kinderen die niet 
zelfstandig kunnen slikken.

Bewaring: bij een temperatuur lager dan 25°C – niet invriezen.
Houdbaarheid na opening: 12 maanden.
Ongeopend: zie uiterste gebruiksdatum op de verpakking.
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Leg de in te nemen 
medicatie op een 

eetlepel.

Breng +/- 10ml 
MediSpend op de 

lepel.

Neem in met behulp 
van de lepel.

Drink ook water 
indien dit wordt 

aanbevolen voor uw 
geneesmiddel

(zie geneesmiddel-
bijsluiter).
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Wist u dat 13% van de ouderen last 
heeft van slikproblemen? In rust- en 
verzorgingstehuizen kan dit percentage 
oplopen tot maar liefst 60%. Slikproblemen 
komen nl. vaker voor in geval van 
polymedicatie en bij ziektebeelden zoals 
Alzheimer, Parkinson, ALS en post-CVA1. 

Slikproblemen kunnen een grote impact 
hebben op het dagelijkse leven van de patiënt 
en zijn therapietrouw2.

Om doorslikken van medicatie makkelijker 
te maken worden tabletten vaak geplet en 
capsules geopend en gemengd met voeding. 
Indien hiervoor geen professioneel advies 
wordt ingeroepen, kan dit belangrijke 
gevolgen hebben voor de werking van het 
geneesmiddel en de gezondheid van de 
patiënt3:

 Door inname van medicatie met voeding 
(bv. melkproducten zoals yoghurt) kunnen 
er interacties optreden, met gevolgen 
voor de biologische beschikbaarheid en/of 
chemische stabiliteit van het geneesmiddel. 
Voedingsmiddelen met allergenen of een 
hoog suikergehalte zijn voor vele patiënten 
ongeschikt. 

 Het pletten van tabletten of openen van 
capsules kan gepaard gaan met verlies van 
actief bestanddeel.

 Bij het verpulveren van geneesmiddelen 
met vertraagde vrijstelling (retard 
preparaten) zal de volledige hoeveelheid 
actief bestanddeel meteen vrijkomen 
(zgn. dose dumping). Dit verhoogt het 
risico op ongewenste effecten, zeker 
voor geneesmiddelen met een nauwe 
therapeutisch-toxische marge, en kan de 
werkingsduur van het preparaat verlagen. 

 Het verbreken van de maagsapresistente 
omhulling van een geneesmiddel 
kan leiden tot een verhoogde kans op 
gastro-intestinale bijwerkingen of tot 
onderdosering.

MediSpend is een witte, half doorschijnende, 
viskeuze vloeistof die het slikken van 
geneesmiddelen, maar ook vitaminepreparaten en 
supplementen vergemakkelijkt. MediSpend is een 
medisch hulpmiddel klasse I. 

Iedereen* die moeilijkheden heeft om pillen, 
capsules of tabletten in te slikken, kan gebruik 
maken van MediSpend:

 Patiënten met slikproblemen als gevolg van 
diverse ziektebeelden

 Patiënten onder polymedicatie
 Bij innemen van medicatie met onaangename 
geur of smaak 

 Bij innemen van grote pillen, tabletten of capsules

De uitdaging: slikproblemen De oplossing: MediSpend

CNK 3393840 – 1L

Ingrediënten: gezuiverd water, gemodificeerd 
zetmeel, kersenaroma, natriumcitraat, citroenzuur, 
sucralose, natriumbenzoaat (<0.1%), malinezuur, 
simethicone.

Tijdswinst &  
comfort

Verhoogde 
veiligheid

 Sterk vereenvoudigde toediening
 Medicatie is eenvoudig in zijn geheel in 

te nemen met behulp van MediSpend: 
geen capsules meer openen of tabletten 
verpulveren.

 Minimale kans op gastro-intestinale 
bijwerkingen

 zoals diarree, dankzij de lage osmolaliteit 
van MediSpend.

 Aangename textuur en smaak
 Bovendien wordt de slechte smaak van 

geneesmiddelen gemaskeerd.

 Niet kleverig
 Dankzij de suikervrije formule is 

MediSpend eenvoudig af te wassen bij 
accidenteel morsen.

 Voor iedereen vanaf 2 jaar die zelfstandig 
kan slikken

 MediSpend is vrij van gluten, lactose, 
parabenen, alcohol, carrageenan en suiker. 
Geschikt voor kwetsbare patiëntgroepen 
zoals diabetici, gluten- en lactose-
intolerante patiënten.

 Veilige ingrediënten4

 Erkend door WHO, EMA, ANVISA en FDA 
als veilig voor oraal gebruik.

 Geen interacties of allergische reacties 
 als gevolg van inname van medicatie met 

voeding.

 Geen verlies van actief bestanddeel
 doordat capsules niet meer geopend en 

tabletten niet meer geplet hoeven te 
worden. Bovendien wordt het risico op 
kruisbesmetting tussen medicatie van 
verschillende patiënten vermeden.

Al deze elementen kunnen bijdragen tot een verhoogde therapietrouw.

1,2,3 Literatuurreferenties beschikbaar. *Iedereen vanaf 2 jaar die zelfstandig kan slikken. 4 Literatuurreferenties beschikbaar.


