CYTOTEC TABLET 200 MCG
Bevat per tablet 200 microgram misoprostol (werkzame stof)
Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof misoprostol

Werking
Door het samentrekken van de baarmoederspier helpt misoprostol (Cytotec) bij het afbreken
van de zwangerschap. De zwangerschapsafbreking is al in gang gezet door een tablet
mifepriston (Mifegyne) van 200 mg die u in de kliniek heeft ingenomen.

Dosering
24 tot 72 uur na de mifepriston worden 4 tabletten misoprostol van 200 microgram
ingebracht in de vagina of de wangzakken.
Als de tabletten worden geslikt (hoewel wij dit niet adviseren), is het raadzaam dit bij de
maaltijd te doen.
LET OP: u moet deze tabletten gebruiken, óók als u al bent gaan bloeden als gevolg van de
mifepriston.

Wanneer begint de werking
Het bloedverlies zal in ongeveer 95% van de gevallen binnen 24 uur optreden.

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 in 10%
van de gevallen. Daarom raden wij bij eventueel mislukken van de zwangerschapsafbreking
met de abortuspil, een zuigcurettage aan.
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
Misoprostol is in Nederland op de markt als een middel dat de maag beschermt tegen
overmatig maagzuur bij het gebruik van pijnstillers zoals bijvoorbeeld Diclofenac.
Als middel voor 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 bij een zwangerschapsafbreking.
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MIFEGYNE TABLET 200 MG
Bevat per tablet 200 milligram mifepriston (werkzame stof)
Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof mifepriston
Werking
Mifepriston (Mifegyne) blokkeert de werking van progesteron, het hormoon dat een
zwangerschap ondersteunt en laat groeien. Daarom kan het gebruikt worden om een
zwangerschap af te breken.
Dosering
Na een intakegesprek heeft u in de kliniek een tablet van 200 mg mifepriston ingenomen.
Volgens de fabrikant zou u drie tabletten in moeten nemen. In veelvuldig wetenschappelijk
onderzoek is uitgebreid aangetoond dat 1 tablet net zoveel kans op succes heeft als 3
tabletten.
Wanneer begint de werking
Het middel begint meteen te werken. Tevens heeft u misoprostol (Cytotec) mee naar huis
gekregen om te zorgen dat de bloeding op gang komt.
Bij een behandeling met de abortuspil (dus samen met de 4 misoprostol tabletten kan soms
veel bloedverlies optreden. In ongeveer 1 op 2000 gevallen zou een bloedtransfusie nodig
kunnen zijn.

Bijwerkingen
In het algemeen heeft mifepriston weinig bijwerkingen. Sporadisch kan huiduitslag en
duizeligheid optreden; andere bijwerkingen zijn nog zeldzamer.
Borstvoeding
Mifepriston komt maar in heel kleine hoeveelheden in de borstvoeding terecht. U kunt de
borstvoeding voortzetten tot de inname van de misoprostol.
Overige opmerkingen
Gebruik van bepaalde medicamenten kan de werkzaamheid van mifepriston verminderen.
Dit zijn o.a. Corticosteroiden, middelen tegen schimmels, Erythromycine en Rifampicine en
middelen gebruikt bij epilepsie.
Mifepriston moet niet met grapefruitsap worden ingenomen.
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