
Laat dit blad met het medisch recept aan uw apotheker zien.
Lees voordat u met uw behandeling begint de informatiefolder voor patiënten; het bevat belangrijke 

informatie over hydroxycarbamide filmomhulde tablet, vooral over voorzorgsmaatregelen  
bij het gebruik van de tabletten.

q  ¼  tablet: 250 mg 

q  ½  tablet: 500 mg 

q  ¾  tablet: 750 mg 

Iedere kwart tablet heeft op één zijde de opdruk ‘‘T’’ voor ‘‘Thousand’’ 
het Engelse woord voor Duizend.

q  ........ hele tablet(ten) van 1 000 mg = ........... mg 

DOSERINGSBLAD
Uw arts kan u dit doseringsblad geven om beter uit te leggen wat voor soort tabletten u elke dag moet innemen. U 
kunt dit blad aan uw apotheker laten zien om er zeker van te zijn dat u de juiste voorgeschreven dagelijkse dosis krijgt.

Datum: ........./........./......... 
Aanvullende uitleg bij het medisch recept van: 
Naam: ................................................... Voornaam: ............................................................ 
Gewicht: ........... kg
Uw arts heeft ................ mg hydroxycarbamide filmomhulde tablet per dag voorgeschreven.
Dit betekent dat u elke dag moet nemen: 

q  ½  tablet:  50 mg 

Iedere halve tablet heeft op één zijde de opdruk ‘‘H’’ voor ‘‘Honderd’’.

 

q ........ hele tablet(ten) van 100 mg = ........... mg GOUDEN doos

De informatiefolder voor patiënten is beschikbaar bij uw arts  
of kunt u downloaden op:https://www.siklos.eu/nl

Hydroxycarbamide filmomhulde tablet  100 mg 

Hydroxycarbamide filmomhulde tablet 1 000 mg 
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Hoe gebruikt u de overgebleven gebroken tabletten?
Als u een halve of een kwart tablet nodig heeft, afhankelijk van het recept, kunnen de tabletten gemakkelijk 
worden gebroken. 
Doe de ongebruikte gebroken tabletten in de fles met de juiste sterkte en plaats deze terug in de doos.  
De gebroken tabletten moeten binnen 3 maanden worden gebruikt.

Werkelijke grootte tablet

50 mg 

100 mg 

50 mg 

Werkelijke grootte tablet

250 mg 250 mg 250 mg 250 mg 

1 000 mg 

Hydroxycarbamide filmomhulde tablet 

Verkrijgbaar in 2 verschillende sterktes:  

100 mg en 1 000 mg

Hydroxycarbamide  
filmomhulde tablet   
100 mg 

Hydroxycarbamide  
filmomhulde tablet   
1 000 mg 


