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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 

 
Lymphdiaral® 

Druppels voor oraal gebruik, oplossing 
 

Homeopathisch geneesmiddel 
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 
informatie in voor u. 

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker. 
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet 

in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw 

arts. 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
1. Wat is Lymphdiaral en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
4. Mogelijke bijwerkingen. 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
 
1. WAT IS LYMPHDIARAL EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 
 
Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de 
homeopathische geneeswijze. 
 
 
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN? 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u 
andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder 
recept kunt verkrijgen. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op 
met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
Voor zover bekend kan dit middel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden 
gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Dit middel bevat 40 volume % alcohol. De dosering is zo laag dat naar verwachting de rijvaardigheid en het 
vermogen om machines te gebruiken niet wordt beïnvloed. 
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Lymphdiaral bevat alcohol: 
Dit middel bevat 40 volume % alcohol. 
 
 
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 
 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.  
 
De aanbevolen dosering is: 
 
Tenzij anders is voorgeschreven: 
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: 3 maal daags 10 druppels. 
Kinderen van 6-12 jaar: 3 maal daags 6-7 druppels. 
 
Druppels innemen met een beetje water. 
 
Omdat er tijdens bewaring enig bezinksel kan ontstaan moet er geschud worden voor gebruik. 
 
Duur van het gebruik: 
Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, of wanneer de 
klachten terugkeren raadpleeg dan uw arts. 
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 
Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen 
te verwachten. 
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken. 
 
Er zijn van dit homeopathisch geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. 
 
Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke 
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands 
Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer 
informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 
 
 
 
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? 
 
Voor dit geneesmiddel gelden geen speciale bewaarcondities. 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op op de 
verpakking en op de fles achter “EXP“. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de 
uiterste houdbaarheidsdatum. 
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6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE 
 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
De werkzame stoffen in dit middel zijn: 
100g bevat: Taraxacum officinale Ø 8,0 g, Calendula officinalis Ø 4,5 g, Arsenicum album D8 1,0 g, 
Chelidonium majus D8 0,5 g, Leptandra virginica Ø 0,3 g, Echinacea angustifolia D3 0,3 g, Phytolacca decandra 
D2 0,2 g, Carduus marianus D1 0,2 g, Condurango D2 0,1 g, Hydrastis canadensis Ø 0,1 g, Lycopodium 
clavatum D2 0,1 g, Sanguinaria canadensis D8 0,1 g. 
 
De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn: 
alcohol en water. 
 
Alcoholgehalte ca. 40 % V/V 
 
Hoe ziet Lymphdiaral eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Het product is verpakt in een bruine glazen druppelflacon en afgesloten met een LDPE druppelaar en 
een HDPE dop. 
 
De druppels zijn verpakt in flesjes met een inhoud van 50 ml of 100 ml. 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:  
Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH · Schiffenberger Weg 55 · D-35394 Giessen · Duitsland. 
 
Fabricant: 
Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH · Europastrasse 2 · D-35394 Giessen · Duitsland. 
 
Voor inlichtingen en correspondentie: 
SanoPharm Nederland b.v. · Prins Hendrikweg 2 · 3771 AK 
Barneveld · Nederland · Telefoon: 0342 420714 · Fax: 0342 420646 · info@sanopharm.com 
 
In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder 
RVH 82054 
 
Deze bijsluiter is voor de laatst goedgekeurd in januari 2020 


