
  NEDERLANDS

1.  Wat is TOXAPREVENT® MEDI PURE en waarvoor wordt 
het gebruikt?

TOXAPREVENT® MEDI PURE in capsulevorm is een natuurlijk medisch 
hulpmiddel met het minerale ingrediënt MANC®, een natuurlijk 
zeoliet-clinoptiloliet. Het is bedoeld voor het versterken van de 
darmwandbarrière bij terugkerende fysieke klachten. De werkzame 
stof MANC® doorloopt het spijsverteringsstelsel, ontplooit daar zijn 
fysische werking en komt niet in de stofwisseling terecht.

2.  Wat moet u weten voordat u TOXAPREVENT® MEDI 
PURE inneemt?

•   Haal de capsules pas vlak voor gebruik uit de blisterverpakking.
•    Neem alleen het aantal capsules uit de verpakking dat u op dat 

moment nodig heeft.

 TOXAPREVENT® MEDI PURE mag niet worden ingenomen:
•    In geval van bekende allergie of overgevoeligheid voor één of meer 

bestanddelen. (zie punt 6: Bestanddelen en ingrediënten)
•    Omdat er ontoereikend onderzoek bestaat naar zwangere vrouwen 

en moeders die borstvoeding geven, mogen medicijnen van TOXA-
PREVENT® niet tijdens de zwangerschap of borstvoedingsperiode 
worden ingenomen.

 Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij het innemen van TOXA-
PREVENT® MEDI PURE in geval van:
•    In zeldzame gevallen kan de inname van TOXAPREVENT® MEDI PURE 

in capsulevorm leiden tot verstopping (obstipatie) of winderigheid. 
(zeldzaam: kan tot 1 op 1.000 behandelde personen betreffen).

•    Als u aan chronische verstopping lijdt, moet u TOXAPREVENT® MEDI 
PURE in capsulevorm met bijzondere voorzichtigheid innemen. 
Raadpleeg in dat geval uw arts, therapeut of apotheker voordat u 
het geneesmiddel inneemt.

•    Zorg er altijd voor dat u voldoende drinkt wanneer u TOXAPRE-
VENT® MEDI PURE in capsulevorm inneemt om obstiperende effec-
ten (verstopping) tegen te gaan. Er is onvoldoende ervaring met 
het gebruik van TOXAPREVENT® MEDI PURE bij kinderen. Daarom 
wordt het gebruik bij kinderen onder de 12 jaar niet aanbevolen.

Bij het innemen van TOXAPREVENT® MEDI PURE met medicijnen:
 Om ongewenste wisselwerkingen met medicijnen te vermijden, 
moet een tussenpoos van 2 uur worden aangehouden, aangezien 
er geen systematische onderzoeken bestaan naar de wisselwerking 
of beïnvloeding van medicijnen door de inname van TOXAPREVENT® 
MEDI PURE in capsulevorm. Als u medicijnen gebruikt, stem dan de 

tussenpoos voor de inname van TOXAPREVENT® MEDI PURE af met uw 
arts of therapeut.

3.  Hoe moet TOXAPREVENT® MEDI PURE worden inge-
nomen?

•    Indien niet anders voorgeschreven door uw arts of therapeut 
neemt u tot driemaal daags ca. 30 minuten voor elke maaltijd 1 – 2 
capsules TOXAPREVENT® MEDI PURE in met een ruime hoeveelheid 
vloeistof (bijv. met 200 ml niet-koolzuurhoudend water). 

•    Overschrijd de aangegeven dagelijkse hoeveelheid van 6 capsules niet.
•    Als u wenst af te wijken van de dosering, raadpleeg dan eerst uw 

arts of therapeut. 

 Gebruiksduur
De duur van de behandeling met TOXAPREVENT® MEDI PURE mag niet 
langer zijn dan 30 dagen. Bij herhaaldelijke inname moet een gebru-
ikspauze van minimaal een week worden aangehouden.

Tegenmaatregelen bij gebruiksfouten, overdosering en 
bijwerkingen:
Indien u per ongeluk een grotere hoeveelheid heeft ingenomen dan 
de beoogde dosering, kunnen de bijwerkingen toenemen. In deze ge-
vallen wordt aanbevolen de inname te beperken tot één capsule voor 
elke maaltijd en de vochtinname te verhogen. Indien de bijwerkingen 
aanhouden, stop dan met het innemen van het product en raadpleeg 
uw arts of therapeut.

4. Welke bijwerkingen zijn bekend?
In zeldzame gevallen kan verstopping of winderigheid ontstaan (zeld-
zaam: kan tot 1 op 1.000 behandelde personen betreffen).

Meldingen van bijwerkingen
Als een van de beschreven bijwerkingen ernstig wordt, of als u 
bijwerkingen vaststelt die niet in deze bijsluiter staan, meldt dit 
dan bij uw arts, therapeut, apotheker en/of het hieronder vermelde 
e-mailadres van FROXIMUN AG of neem contact met ons op via het 
eveneens daar vermelde servicenummer.
Fabrikant en  FROXIMUN AG, Neue Straße 2a,  
aangemelde instelling:    38838 Schlanstedt, Germany
Telefoon:  +49 39401 632-0
Fax: +49 39401 632-199
E-mail: anwender@froximun.de
Verantwoordelijke persoon:  +49 39401 632-320 
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Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u dit medische hulpmiddel gaat gebruiken.  

•    Bewaar de bijsluiter, u zult deze later misschien nog eens willen raadplegen. 
•   Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts, therapeut, apotheker of rechtstreeks met de fabrikant FROXIMUN AG. 
•   Dit medische hulpmiddel is zonder voorschrift en vrij verkrijgbaar.



5.  Hoe moet TOXAPREVENT® MEDI PURE worden be-
waard?

•   buiten bereik van kinderen bewaren
•   droog en tussen 5 °C - 40 °C bewaren
•   beschermen tegen direct zonlicht
•   niet langer gebruiken dan aangegeven
•    te gebruiken tot: zie vouwdoos of reliëf/bedrukking op de rand van 

de blisterverpakking

6. Meer informatie
Bestanddelen en andere ingrediënten
•   1 capsule bevat 400 mg MANC® (natuurlijk zeoliet-clinoptiloliet)
•   Capsulemateriaal: cellulose, gellangom 

Informatie over MANC®:
•   100 % natuurlijk, glutenvrij, lactosevrij
•   De werkzame stof is een gemodificeerd aluminosilicaat.
•    koosjer, halal: Hierbij bevestigen wij dat MANC® in een proces uit 

minerale grondstoffen wordt geproduceerd. Het product bevat geen 
dierlijke ingrediënten, bloed, bijproducten daarvan, of alcohol.

•    Bij de producten van MANC® worden uitsluitend grondstoffen van 
minerale oorsprong gebruikt. 

Informatie over het capsulemateriaal
•   bestand tegen maagzuur
•    als koosjer en halal erkend, als veganistisch en vegetarisch 

gecertificeerd
•   bevat geen chemische additieven of oplosmiddelen

7. Informatie van de fabrikant
FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany
Telefoon: +49 39401 632-0, fax: +49 39401 632-199
E-mail: info@froximun.de

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op: 2022-05-20

__________________________________________

buiten bereik van  
kinderen bewaren
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