
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER  
WELEDA KINFLUDO, globuli 

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

Dit homeopathisch geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen, voor de behandeling van een 
milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Maar gebruik het 
wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat. 
-Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem later weer nodig. 
-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
-Krijgt u last van één 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 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met 
uw arts. 
 

Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat is Weleda Kinfludo en waarvoor wordt het gebruikt? 
2. Wanneer mag u Weleda Kinfludo niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u Weleda Kinfludo? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Weleda Kinfludo? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

1. WAT IS WELEDA KINFLUDO EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? 

Weleda Kinfludo is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische 
indicaties. 

2. WANNEER MAG U WELEDA KINFLUDO NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN? 

Wanneer mag u Weleda Kinfludo niet gebruiken? 

U bent allergisch voor één van de stoffen in Weleda Kinfludo. Deze stoffen kunt u vinden 
onder rubriek 6. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Weleda Kinfludo?  

    Raadpleeg een arts indien 
   - u koorts heeft die langer dan 3 dagen aanhoudt, 
   - u koorts heeft boven 39°C, 
   - u ademhalingsmoeilijkheden heeft, 
   - uw symptomen langer dan 3 dagen aanhouden of 
   - er nieuwe symptomen optreden. 
 

Weleda Kinfludo bevat suiker (sucrose) en melksuiker (lactose). Indien uw arts u heeft 
meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat 
u dit geneesmiddel inneemt. 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Gebruikt u naast  
Weleda Kinfludo nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de 



mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat 
dan uw arts of apotheker. 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 

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. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Weleda Kinfludo beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
niet. 

3. HOE GEBRUIKT U WELEDA KINFLUDO? 

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: 

 Enkele dosis Hoe vaak in te nemen 

Volwassenen en kinderen 
vanaf 12 jaar 

15 korreltjes om de 1 à 2 uur 

Kinderen van 6 tot 11 jaar 8 tot 10 korreltjes om de 1 à 2 uur 

Kinderen van 1 tot 5 jaar 8 tot 10 korreltjes 3 tot 4 maal daags 

Kinderen jonger dan 1 jaar 3 tot 5 korreltjes 3 tot 4 maal daags 

 

Wijze van gebruik: 

De korreltjes in de mond laten oplossen. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen de korreltjes 
eventueel opgelost in wat thee of lauw water (i.v.m. verslikken) innemen. 

Duur van de behandeling: 

Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 3 dagen niet verbeteren. 

Raadpleeg een arts voor langdurig gebruik. 

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen 
bijverschijnselen te verwachten. Als u zich zorgen maakt, neemt u contact op met uw arts of 
apotheker. 

Bent u vergeten Weleda Kinfludo in te nemen? 

Wanneer u vergeten bent een dosis in te nemen, neem dan de geplande volgende 
dosis op het correcte tijdstip in. Neem geen dubbele dosis van Weleda Kinfludo om de 
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. Heeft u nog andere 
vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neemt dan contact op met uw arts of 
apotheker. 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken. Weleda Kinfludo kan overgevoeligheidsreacties (bijv. jeuk, 
eczeem en huiduitslag) veroorzaken. Krijgt u last van een bijwerking? Of heeft u een 
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. 

Het melden van bijwerkingen 

Krijgt u last van bijwerkingen, neemt 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 het 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 WELEDA KINFLUDO? 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 

Gebruik Weleda Kinfludo niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op 
de flacon en buitenverpakking na “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag 
van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na opening van de verpakking nog 1 
maand houdbaar. 

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE 

Welke stoffen zitten er in Weleda Kinfludo? 

De werkzame stoffen per 10 gram Weleda Kinfludo zijn: 
Aconitum napellus, planta tota D1 0,01 g 
Bryonia cretica, radix D1 0,06 g 
Eucalyptus globulus, folium Ø=D1 0,05 g 
Eupatorium perfoliatum, herba D1 0,04 g  
Ferrum phosphoricum D6 0,10 g 
Sabadilla, semen Ø=D1 0,01 g 
 
Andere bestanddelen (hulpstoffen) in Weleda Kinfludo zijn suiker (sucrose) en melksuiker 
(lactose). 
 
Hoe ziet Weleda Kinfludo eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
 
Weleda Kinfludo is verpakt in een flesje met een inhoud van 10 gram. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
 
Registratiehouder en fabrikant 
Weleda Benelux SE 



Platinastraat 161 
2718 SR Zoetermeer 
Tel: 079-3631313 
Fax: 079-3631303 
Email: info@weleda.nl 

 
In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder  
RVH 84705 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2017 


