
 
 

 
 

BIJSLUITER 
 
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.  
Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van 
een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Grippe-
Gastreu® R6 druppels zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken. 

• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.  
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.  
• Wanneer na 7 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de 
klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd. 
 

Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat zijn Grippe-Gastreu® R6 druppels en waarvoor worden ze gebruikt? 
2. Wat moet u weten voordat u Grippe-Gastreu® R6 druppels gebruikt? 
3. Hoe worden Grippe-Gastreu® R6 druppels gebruikt? 
4. Mogelijke bijwerkingen. 
5. Hoe bewaart u Grippe-Gastreu® R6 druppels? 
 

Grippe-Gastreu® R6 druppels 
50 ml Druppels voor oraal gebruik, oplossing  

Homeopathisch geneesmiddel 
 

Per 10 g bevat Grippe-Gastreu® R6 druppels de werkzame bestanddelen zijn:  
Aconitum napellus D6, Baptisia tinctoria D6, Bryonia cretica D4, Camphora officinalis D6, Causticum D6,  
Eucalyptus globulus D6, Eupatorium perfoliatum D4, Ferrum phosphoricum D8, Gelsemium sempervirens D6, 
Sabadilla D6 in gelijke proporties elk 1,0 gram. 

Alcoholgehalte ca. 37 % (v/v)  

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Alcohol, Water. 

Verantwoordelijke voor het in Nederland in de handel brengen:  
Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH,  
Berliner Ring 32 
D-64625 Bensheim 
Duitsland 

Voor informatie: Holland Pharma · Borculo · Tel.: (0545) 251075 · Fax: (0545) 251051  

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 81469. 
 

1. Wat zijn Grippe-Gastreu® R6 druppels en waarvoor worden ze gebruikt? 

Grippe-Gastreu® R6 is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicaties toegepast 
volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.  

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te 
vinden op de website van het CBG; http://www.cbg-meb.nl 

De druppels worden verpakt in een flesje met een inhoud van 50 ml. 
 
2. Wat moet u weten voordat u Grippe-Gastreu® R6 druppels gebruikt? 

Wanneer mag u Grippe-Gastreu® R6 druppels niet gebruiken. 

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Grippe-Gastreu® R6 druppels. 
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Grippe-Gastreu® R6 druppels moet zijn. 

Gebruik van Grippe-Gastreu® R6 druppels in combinatie met voedsel en drank. 
Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden. 

Gebruik van Grippe-Gastreu® R6 tijdens zwangerschap 

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen 
dosering worden gebruikt. 

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 



 
 

 
 

Gebruik van Grippe-Gastreu® R6 tijdens borstvoeding 
Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen 
dosering worden gebruikt. 

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines  

Voor zover bekend beïnvloedt dit homeopathische geneesmiddel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en 
het vermogen om machines te gebruiken niet. 

Speciale waarschuwingen en speciale voorzorgen bij gebruijk. 

Dit product bevat circa 37 % (v/v) alcohol; een dosis van 10 druppels bevat daarmee 0,15 gram alcohol. Bij 
gebruik van de maximale dosering wordt per dag 1,80 gram alcohol ingenomen door volwassenen. Kinderen van 
6 to 12 jaar krijgen maximaal 0,12 gram alcohol per dosis en 1,44 gram per dag. Kinderen van 2 tot 6 jaar krijgen 
maximaal 0,075 gram alcohol per dosis en 0,9 gram per dag. 

Gebruik van Grippe-Gastreu® R6 in combinatie met andere geneesmiddelen 

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Let op: de volgende 
opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de 
nabije toekomst: Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt. Dit geldt ook voor 
geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. 

Voorzorgen. 

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk, dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van 
de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval 
met de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.  
 
3. Hoe wordt Grippe-Gastreu® R6 druppels gebruikt? 
Tenzij anders voorgeschreven, 3 maal daags 1 dosis innemen. Indien nodig om het uur 1 dosis extra (tot een 
maximum van 12 doses per dag).  

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:  1 dosis = 5-10 druppels.  

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 1 dosis = 5-8 druppels. Kinderen van 2 tot 6 jaar: 1 dosis = 3-5 druppels. 

De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd, een paar seconden in de mond 
gehouden worden alvorens ze door te slikken. 

Wanneer na 7 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de 
klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd. 

Wat moet u doen wanneer u te veel van Grippe-Gastreu® R6 heeft ingenomen 
Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van dit homeopathische geneesmiddel heeft ingenomen zijn in het 
algemeen geen bijverschijnselen te verwachten. 

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Grippe-Gastreu® R6 druppels in te nemen. 
Neem nooit een dubbele dosis van dit homeopathische geneesmiddel om zo de vergeten dosis in te halen. 

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Grippe-Gastreu® R6 druppels wordt gestopt. 
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling. 
 
4. Mogelijke bijwerkingen. 
Er zijn van dit homeopathisch geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. 

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 
 
5. Hoe bewaart u Grippe-Gastreu® R6 druppels? 
Na gebruik de verpakking onmiddellijk sluiten. Het product in de originele verpakking droog en niet boven 25 °C 
bewaren. Bewaar Grippe-Gastreu® R6 druppels buiten bereik en zicht van kinderen. 
 
Uiterste gebruiksdatum. Gebruik Grippe-Gastreu® R6 druppels niet meer na de datum op de verpakking achter: 
Niet te gebruiken na: Exp. datum. Na opening van de flacon is de inhoud nog 12 maanden houdbaar. 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 09-2017. 


