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Voordelen

Moeite om tabletten of 
capsules in te nemen?

Slikproblemen komen vaak voor. Vooral kwetsbare 
patiënten, zoals ouderen en kinderen, vinden het vaak 
lastig om medicatie in te nemen. Uit onderzoek blijkt dat 
meer dan 60% van de ouderen moeite heeft met het 
innemen van tabletten en capsules. MediSpend™ helpt!

MediSpend™ vergemakkelijkt de inname van medicatie en 
maskeert de smaak ervan.
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Geen risico op interactie of allergie zoals  
bij inname van medicatie met voedsel

Licht stroperige vloeistof 
met citroensmaak die het 
innemen van tabletten en 
capsules makkelijker maakt. 
Geschikt voor iedereen 
vanaf 2 jaar die zelfstandig 
kan slikken.

Verlaagd risico op maagdarmklachten door de 
afwezigheid van sorbitol en carrageenan

Zonder suiker: dus veilig en geschikt voor diabetici

Geen verlies van het geneesmiddel zoals bij 
breken of verpulveren

Geschikt bij gluten- en lactose-intolerantie 

MediSpendTM

Moeite met het 
innemen  
van medicatie?

MediSpendTM helpt!



Wat is MediSpendTM ?

MediSpend™ is een licht stroperige vloeistof met een 
citroensmaak om het innemen van tabletten en capsules te 
vergemakkelijken. Zowel gehele tabletten en capsules als 
verpulverde tabletten of geopende capsules kunnen met 
MediSpend™ ingenomen worden.*

Iedereen vanaf 2 jaar, die zelfstandig kan slikken, kan 
gebruik maken van MediSpend™. De vloeistof is ook veilig 
en geschikt voor kwetsbare patiëntengroepen, zoals 
diabetici en gluten- en lactose-intolerante patiënten.

Dankzij de carrageenan- en sorbitolvrije formule geeft het 
gebruik van MediSpend™ weinig risico op 
maagdarmklachten.

Wist u dat…

Het innemen van medicatie met voedsel kan leiden tot een 
interactie tussen het geneesmiddel en de voeding? 
 
Vooral zuivelproducten vaak interactie geven met het 
geneesmiddel?

Het breken of verpulveren van medicatie toxische reacties  
en verlies van medicatie tot gevolg kan hebben?

De citroensmaak van MediSpend™  
de slikreflex positief beïnvloedt?

Met MediSpend™ heeft  
u een veilig alternatief  
om medicatie in  
te nemen!

Z-Index nummer: 16740483

Hoe gebruikt u  
MediSpendTM?

Geneesmiddelen, maar ook vitaminepreparaten en 
supplementen kunnen met MediSpend™ worden 
ingenomen. Bruistabletten zijn niet geschikt voor inname 
met MediSpend™.

Hoe werkt 
MediSpend™?
MediSpend™ vormt een 
glibberig laagje rondom de 
medicatie. Daardoor blijft deze 
niet in de mond hangen en 
wordt het transport naar de 
keel en maag vergemakkelijkt. 
Bovendien maskeert 
MediSpend™ de (slechte) 
smaak van geneesmiddelen.

*Het breken of verpulveren van 
tabletten en capsules kan de 
werking van uw geneesmiddel 
beïnvloeden en leiden tot een 
verhoogde toxiciteit. 
Overleg altijd met uw apotheker.

Bedek uw medicatie met 10 ml 
(twee pompjes) MediSpend™

Drink water na inname van  
uw medicatie indien dit in de 
bijsluiter van uw medicatie 
wordt geadviseerd

Leg uw medicatie op
een eetlepel

Neem uw medicatie met 
MediSpend™ in

Disclaimer: MediSpend™ is een medisch 
hulpmiddel. De inhoud van deze brochure is 
met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er 
kunnen geen rechten worden ontleend aan 
informatie omtrent gebruik, veiligheid, effectiviteit 
en biologische beschikbaarheid. De inhoud 
van deze brochure kan niet worden gezien als 
medisch advies. Apothekers, artsen en medische 
professionals wordt geadviseerd de informatie 
naar eigen inzicht te beoordelen. Fagron kan 
niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden 
worden voor de informatie in deze brochure. Zet- 
en drukfouten voorbehouden.


