MISOPROSTOL TABLET 200 MCG
Bevat per tablet 200 microgram misoprostol.
Werking
Wanneer de baarmoedermond voor een abortus wordt voorbehandeld met misoprostol gaat
de baarmoedermond al een stukje open en is mogelijk de kans op complicaties en schade
kleiner.
Dosering
Drie uur voor de geplande zwangerschapsafbreking brengt u 2 tabletten misoprostol van 200
microgram zo hoog mogelijk achterin de vagina (net zoals een tampon).
Als vaginaal inbrengen een probleem is, kunt u de tabletten onder de tong laten smelten of
inslikken met een slokje water. De kans op bijwerkingen is dan iets groter.

Wanneer begint de werking
Ongeveer de helft van de vrouwen krijgt wat buikpijn in die drie uur voorafgaand aan de
ingreep. Ongeveer een derde van de vrouwen krijgt wat bloedverlies in die drie uur
voorafgaand aan de ingreep.
Bijwerkingen
Bij meer dan 10% van het gebruik zal diarree optreden. Deze verdwijnt vanzelf
Bij 1-10% kunnen bijwerkingen optreden als maagdarmklachten (misselijkheid, overgeven,
verstopping), hoofdpijn en duizeligheid. Ook is misoprostol schadelijk voor de vrucht.
Daarom raden wij u aan om bij de geringste twijfel over het afbreken van de zwangerschap
de tabletten niet in te brengen!
Borstvoeding
Door het gebruik van misoprostol is het mogelijk dat een baby door borstvoeding diarree
krijgt. Daarom het advies om gedurende 12 uur af te kolven en de melk niet te gebruiken
Overige opmerkingen
Het is belangrijk om te beseffen dat u altijd de keuze heeft om de tabletten wel of niet in te
brengen. Bij de geringste twijfel over het afbreken van de zwangerschap, moet u de tabletten
niet inbrengen!
Ze kunnen de zwangerschap (vrucht) namelijk beschadigen. U kunt wel op de geplande
afspraak komen om uw twijfel te bespreken.
Misoprostol is in Nederland op de markt als een middel dat de maag beschermt tegen
overmatig maagzuur bij het gebruik van pijnstillers zoals b.v. diclofenac. Als middel voor de
voorbereiding op een zwangerschapsafbreking is het eigenlijk niet geregistreerd. Een arts
mag een middel wel ‘off label’ voorschrijven als daar een indicatie voor is. Het is uitgebreid
aangetoond dat misoprostol goed werkt als medicatie voorafgaand aan een
zwangerschapsafbreking.
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