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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 

DIFLUCAN 50 mg Harde capsules 
DIFLUCAN 150 mg Harde capsules 
DIFLUCAN 200 mg Harde capsules 

DIFLUCAN 50 mg/5 ml Poeder voor orale suspensie 
DIFLUCAN 200 mg/5 ml Poeder voor orale suspensie 

DIFLUCAN 200 mg/100 ml Oplossing voor infusie 
DIFLUCAN 400 mg/200 ml Oplossing voor infusie 

 
Fluconazol 

 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit 
geneesmiddel. 
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door 

aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen 
dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. 

-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt 
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 
 
In deze bijsluiter:  
1. Wat is DIFLUCAN en waarvoor wordt het gebruikt 
2. Wat u moet weten voordat u DIFLUCAN inneemt 
3. Hoe wordt DIFLUCAN ingenomen 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u DIFLUCAN 
6. Aanvullende informatie 
 
 
1. WAT IS DIFLUCAN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
 
DIFLUCAN is een geneesmiddel bestemd voor behandeling van gist- en schimmelinfecties. 
DIFLUCAN is aangewezen voor: 
 
Bij volwassenen: 
 
1° kryptokokkeninfecties, met inbegrip van hersenvliesontsteking te wijten aan kryptokokken, 

die namelijk optreden bij patiënten met AIDS of die om andere redenen een verminderde 
weerstand tegen infecties vertonen; 

2° diepe of veralgemeende Candida-infecties die onder meer optreden bij patiënten onder 
behandeling met kankerbestrijdende middelen; 

3° oppervlakkige Candida-infecties zoals Candida-infecties van mond en keel (spruw), 
slokdarm, luchtpijptakken en urinewegen, alsook Candida-infecties van de mond, 
veroorzaakt door het dragen van een kunstgebit; het is mogelijk dat sommige van deze 
aandoeningen reageren op een lokale behandeling; 

4° vaginale Candida-infecties; deze aandoeningen kunnen reageren op een lokale 
behandeling; 

5° preventie van infecties te wijten aan gisten (Candida) of schimmels die zouden kunnen 
optreden naar aanleiding van een kankerbestrijdende behandeling; 

6° dermatomycosen: tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, Candida-infecties, pityriasis 
versicolor, onychomycose (tinea unguium); 

7° endemische diepe schimmelaandoeningen waaronder coccidioïdomycose, 
paracoccidioïdomycose, sporotrichose en histoplasmose bij immunocompetente patiënten. 

 
Bij kinderen: 
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1° kryptokokkeninfecties, met inbegrip van hersenvliesontsteking te wijten aan kryptokokken, 
en de aantastingen van andere organen (bv. longen, huid). Kinderen met AIDS, kinderen 
behandeld door orgaantransplantatie of kinderen die om andere redenen een verminderde 
weerstand tegen infecties vertonen, kunnen worden behandeld; 

2° diepe of veralgemeende Candida-infecties die onder meer optreden bij kinderen onder 
behandeling met kankerbestrijdende middelen; 

3° oppervlakkige Candida-infecties zoals Candida-infecties van mond en keel (spruw), 
slokdarm, luchtpijptakken en urinewegen. Sommige van deze aandoeningen kunnen op 
een lokale behandeling reageren; 

4° preventie van infecties veroorzaakt door gisten (Candida) of schimmels die zouden 
kunnen optreden naar aanleiding van een kankerbestrijdende behandeling. 

 
Diflucan mag niet worden gebruikt voor het behandelen van hoofdschimmel (tinea capitis). 
 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DIFLUCAN INNEEMT 
 
Neem DIFLUCAN niet in 
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor fluconazol of voor één van de andere 

bestanddelen van DIFLUCAN of voor een geneesmiddel van dezelfde klasse; 
- als u reeds terfenadine of cisapride inneemt. 
 
Wees extra voorzichtig met DIFLUCAN 
- in geval van langdurige behandeling met DIFLUCAN is een controle van de leverwerking 

aanbevolen 
- in geval van aantasting van de nierwerking en toediening van DIFLUCAN in verscheidene 

giften, is het nodig de dosis van DIFLUCAN aan te passen 
- in zeldzame gevallen ontwikkelden sommige patiënten behandeld met DIFLUCAN 

verhoogde gevoeligheidsreacties. Uw arts zal de noodzaak overwegen om de 
behandeling stop te zetten 

- het is aanbevolen om de inname van DIFLUCAN en deze van cimetidine te spreiden 
- als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook rubriek ‘Gebruik met andere 

geneesmiddelen’ te lezen. 
 
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, 
of dat in het verleden is geweest. 
 
Gebruik met andere geneesmiddelen  
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft 
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 
 
Gebruik fluconazol niet samen met geneesmiddelen die terfenadine of cisapride bevatten. 
Raadpleeg uw arts of apotheker in geval van twijfel. 
 
Verwittig uw arts of apotheker eveneens indien u een van de volgende geneesmiddelen 
gebruikt: een antistollingsmiddel, een oraal geneesmiddel tegen suikerziekte, een 
kalmeermiddel op basis van benzodiazepine, een waterafdrijvend middel op basis van 
hydrochloorthiazide, een geneesmiddel tegen epilepsie op basis van fenytoïne of 
carbamazepine, een oraal voorbehoedsmiddel, een middel tegen astma op basis van 
theofylline, een antidepressivum op basis van amitriptyline of nortriptyline, een 
bloeddrukverlager van de klasse der dihydropyridinen, een lipidenverlager, alsook 
rifampicine, ciclosporine, rifabutine, tacrolimus, cimetidine, prednisone en zidovudine. 
 
Gebruik van DIFLUCAN met voedsel en drank 
Voedselinname heeft geen invloed op de orale absorptie van fluconazol. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Het gebruik bij zwangere vrouwen is niet aanbevolen, maar kan worden overwogen in zeer 
ernstige gevallen wanneer er geen andere geschikte behandeling voorhanden is. 
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Het gebruik van DIFLUCAN bij zwangere vrouwen is niet aanbevolen. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Uit de met DIFLUCAN opgedane ervaring blijkt dat er bij zijn gebruik geen risico bestaat op 
de aantasting van het vermogen van de patiënt om een voertuig te besturen of een machine 
te bedienen. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van DIFLUCAN 
De harde capsules bevatten 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. 
De poeders voor orale suspensie bevatten sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u 
bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit 
geneesmiddel inneemt. 
Het poeder voor orale suspensie van 50 mg/5 ml bevat 2,88 g saccharose per 5 ml. 
Het poeder voor orale suspensie van 200 mg/5 ml bevat 2,73 g saccharose per 5 ml. 
De oplossing voor infusie bevat 3,54 mg natrium per ml oplossing. 
 
 
3. HOE WORDT DIFLUCAN INGENOMEN 
 
Volg bij het innemen van DIFLUCAN nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel 
uw arts of apotheker. 
 
DIFLUCAN kan langs de mond of langs de ader worden toegediend. De snelheid van 
toediening langs de ader mag 10 ml/min niet overschrijden. 
Voedselinname heeft geen invloed op de orale (= via de mond) absorptie van fluconazol. 
 
Volwassenen 
 
1° oppervlakkige Candida-infecties: 

- voor Candida-infecties van mond en keel (spruw), één harde capsule DIFLUCAN van 
50 tot 100 mg per dag gedurende 7 tot 14 dagen of langer, volgens het voorschrift 
van de arts; 

- voor Candida-infecties veroorzaakt door het dragen van een kunstgebit: één harde 
capsule DIFLUCAN à 50 mg per dag gedurende 14 dagen. Tevens altijd zorgen voor 
een goede ontsmetting van het kunstgebit; 

- voor andere oppervlakkige Candida-infecties, één harde capsule DIFLUCAN van 
50mg per dag gedurende 14 tot 30 dagen; 

- voor moeilijk te genezen gevallen mag de dagdosis worden verhoogd tot 100mg per 
dag. 

 
2° vaginale Candida-infecties: één enkele inname van een harde capsule DIFLUCAN van 

150 mg; 
 
3° diepe of veralgemeende Candida-infecties: 400 mg de eerste dag en 200 mg de volgende 

dagen, zolang het nodig is. In moeilijk te genezen gevallen mag de dagdosis worden 
verhoogd tot 400 mg; 

 
4° voor de preventieve behandeling van infecties te wijten aan gisten (Candida) of 

schimmels: 50 tot 400 mg DIFLUCAN per dag, waarbij de duur van de behandeling door 
de arts wordt vastgesteld; 

 
5° kryptokokken: 

- 400 mg DIFLUCAN de eerste dag en 200 mg per dag de volgende dagen. In moeilijk 
te genezen gevallen mag de dagdosis worden verhoogd tot 400 mg per dag; 

- om een hervallen van hersenvliesontsteking te wijten aan kryptokokken te voorkomen 
kan DIFLUCAN voor onbepaalde tijd gebruikt worden in een dosis van 200 mg per 
dag. 
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6° dermatomycosen en Candida-infecties: de gewone dosering bedraagt 150 mg per week 

gedurende 2 tot 4 weken of 50 mg per dag gedurende 14 tot 28 dagen. Epidermofytose 
van de voetzool (tinea pedis) vergt soms een behandeling tot 6 weken. Voor 
onychomycosen bedraagt de dosering 150 mg eenmaal per week. Voor pityriasis 
versicolor is de aanbevolen dosering 50 mg eenmaal per dag gedurende 2 tot 4 weken. 

 
7° Endemische diepe mycosen, waaronder coccidioïdomycose, paracoccidioïdomycose, 

sporotrichose en histoplasmose bij immunocompetente patiënten: 200 tot 400 mg per dag. 
De duur van de behandeling wordt vastgesteld door de arts. 

 
Kinderen 
 
Kinderen ouder dan vier weken 
De aanbevolen dosis voor slijmvliescandidiasis bedraagt 3 mg/kg/dag. De eerste dag kan 
een aanvalsdosis van 6 mg/kg gebruikt worden. 
Bij de behandeling van veralgemeende candidiasis en van kryptokokkose bedraagt de 
aanbevolen dosering 6 tot 12 mg/kg/dag, volgens de ernst van de infectie. 
 
Voor de preventie van mycosen bij immunodeficiënte patiënten bedraagt de dosering 3 tot 
12mg/kg/dag, in functie van de door de kankerbestrijdende behandeling teweeggebrachte 
neutropenie. 
 
De maximale dagdosis van 400 mg bij kinderen mag niet overschreden worden. 
 
Kinderen jonger dan vier weken 
Bij pasgeborenen wordt fluconazol traag uitgescheiden. Bij kinderen van 0 tot 2 weken wordt 
dezelfde dosering gebruikt als voor oudere kinderen, maar slechts om de 72 uur. Bij kinderen 
van 2 tot 4 weken wordt dezelfde dosering toegediend om de 48 uur. 
De maximale dosering van 12 mg/kg om de 72 uur mag bij kinderen van 0 tot 2 weken niet 
overschreden worden. Tijdens de 3e en de 4e levensweek mag de dosering van 12 mg/kg om 
de 48 uur niet overschreden worden. 
 
Bij kinderen met een verminderde nierfunctie dient het interval tussen de toe te dienen 
dosissen DIFLUCAN door de arts te worden bepaald. 
 
Gebruiksaanwijzing van de pediatrische spuit 
 
De bereide suspensie goed schudden. 
 
1.Het flesje openmaken (veiligheidsstop); 
2. Het opzetstuk van de doseerspuit in de hals van het flesje duwen (1, 2: zie fig. 1); 
3. Het flesje en de doseerspuit omkeren en de door de arts voorgeschreven hoeveelheid 
opzuigen (fig. 2). 
De graduaties op de doseerspuit zijn in ml aangeduid. 
 
Afhankelijk van het gewicht en de doseringen worden volgende volumes voorgesteld: 
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4. De spuit losmaken van het flesje; 
5. Bij kleine kinderen kan het geneesmiddel rechtstreeks in de mond toegediend worden met 
behulp van de spuit. Houd het kind gedurende de toediening rechtop; richt de spuit naar de 
binnenkant van de wang en spuit de suspensie langzaam in de mond van het kind (fig. 3). 
Voor grotere kinderen kan de opgezogen hoeveelheid eerst in een lepel worden gebracht en 
vervolgens door het kind opgedronken worden; 
6. De spuit na elk gebruik reinigen; 
7. Het flesje opnieuw sluiten met de veiligheidsstop; het opzetstuk op zijn plaats laten. 

 

Gewicht 3 mg/kg 6 mg/kg 12 mg/kg 

5 kg 1,5 ml (1) 3 ml (1) 6 ml (1) 
of 1,5 ml (2) 

10 kg 3 ml (1) 6 ml (1) 
of 1,5 ml (2) 

3 ml (2) 

15 kg 4,5 ml (1) 2,25 ml (2) 4,5 ml (2) 

20 kg 6 ml (1) 
of 1,5 ml (2) 

3 ml (2) 6 ml (2) 

25 kg 7,5 ml (1) 3,75 ml (2) 7,5 ml (2) 

 
(1) suspensie van 50 mg/5 ml 
(2) suspensie van 200 mg/5 ml 
 
De maximale dagelijkse dosering bij volwassenen mag bij kinderen niet overschreden 
worden  
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Bejaarden 
 
Zelfde dosissen als voor volwassenen, behalve indien de patiënt een verminderde 
nierwerking vertoont. In dergelijk geval dient de arts de spreiding van de toe te dienen 
dosissen aan te passen aan de toestand van de patiënt. 
 
Bereiding van het poeder voor orale suspensie: 
24 ml water toevoegen aan de flacon met het poeder. Eindvolume: 35 ml. 
Uw apotheker zal de suspensie voor u bereiden. 
 
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw. 
Uw arts zal u vertellen hoe lang u DIFLUCAN moet gebruiken. Stop uw behandeling niet 
voortijdig want uw infectie zou nog niet kunnen genezen zijn. 
 
Wat u moet doen als u meer van DIFLUCAN heeft ingenomen dan u zou mogen  
Wanneer u te veel van DIFLUCAN heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw 
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten DIFLUCAN in te nemen 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Indien één of meer dosissen 
zijn overgeslagen dient de behandelende arts te worden geraadpleegd. 
 
Als u stopt met het innemen van DIFLUCAN 
Om de hierboven aangehaalde reden is het belangrijk de behandeling met DIFLUCAN 
nauwkeurig voort te zetten tenzij uw arts u zegt de behandeling stop te zetten. Wanneer uw 
arts de behandeling met DIFLUCAN onderbreekt, zou u normaal geen enkel effect mogen 
voelen. 
 
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of 
apotheker. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan DIFLUCAN bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen 
deze bijwerkingen krijgt. 
 
De bijwerkingen zijn in onderstaande tabel opgesomd. Zij zijn per systeem/orgaanklasse 
gerangschikt. De frequenties zijn gedefinieerd als volgt: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, 
<1/10), soms (≥1/1000, <1/100), zelden (≥1/10000, <1/1000) en zeer zelden (<1/10000) 
 
Bloed- en lymfestelselaandoeningen 
Soms 
 

daling van de bloedelementen (witte bloedcellen – leukocyten 
en neutrofielen -, bloedplaatjes) 
 

Zelden 
  

daling van witte bloedcellen - granulocyten, stijging van de van 
witte bloedcellen – eosinofielen 
 

Immuunsysteemaandoeningen 
Soms jeuk, netelroos 

 
Zelden anafylactische reacties (verhoogde gevoeligheid met netelroos, 

aangezichtsoedeem, jeuk), angioneurotisch oedeem 
 

Voedings- en stofwisselingsstoornissen 
Zelden stijging van het vetgehalte in het bloed (hypercholesterolemie, 

hypertriglyceridemie), laag kaliumgehalte in het bloed 
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Zenuwstelselaandoeningen 
Vaak hoofdpijn 

 
Soms duizeligheid, epileptische aanvallen, smaakstoornissen 

 
Maagdarmstelselaandoeningen 
Vaak buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, 

spijsverteringsstoornissen 
 

Soms gasvorming in maag en darmen  
 

Lever- en galaandoeningen 
Soms geelzucht, wijzigingen van de leverfunctietesten (stijging van 

alkalische fosfatase, bilirubine, SGOT en SGPT) 
 

Zelden zelden fatale leveraantastingen (zoals levertoxiciteit, ernstige 
vermindering van de leverfunctie, hepatitis, cellenvernietiging) 
 

Huid- en onderhuidaandoeningen 
Vaak huiduitslag 

 
Soms jeuk 

 
Zelden haarverlies, vernietiging van de oppervlakkige huidlagen 

(waaronder het syndroom van Stevens-Johnson en toxische 
epidermale necrolyse) 
 

Onderzoeken 
Soms wijzigingen van het resultaat van de lever- en nierfunctietesten 

en van de bloedtesten, vooral bij patiënten met andere ernstige 
aandoeningen (zoals AIDS of kanker) 
 

 
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die 
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
5. HOE BEWAART U DIFLUCAN 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
Harde capsules: Bewaren beneden 30°C. 
Poeder voor orale suspensie en oplossing voor infusie: Bewaren beneden 25°C. 
De oplossing voor infusie mag niet in de vriezer bewaard worden. 
Na reconstitutie is de orale suspensie gedurende 14 dagen bruikbaar. De gereconstitueerde 
suspensie mag niet in de vriezer bewaard worden. 
 
Gebruik DIFLUCAN niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “EXP”. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk 
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze 
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 
 
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Wat bevat DIFLUCAN 
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- Het werkzame bestanddeel is fluconazol 
- De andere bestanddelen zijn: 
 

50 mg harde capsules (blauw en wit): 
- inhoud van de harde capsule: lactosemonohydraat, maïszetmeel, watervrij colloïdaal 

siliciumdioxide, magnesiumstearaat, natriumlaurylsulfaat.  
- harde capsule zelf: gelatine, titaandioxide (E171), Patentblauw V (E131), zwarte inkt 

(code 1014 of 1028). 
 

150 mg harde capsules (blauw): 
- inhoud van de harde capsule: lactosemonohydraat, maïszetmeel, watervrij colloïdaal 

siliciumdioxide, magnesiumstearaat, natriumlaurylsulfaat.  
- Harde capsule zelf: gelatine, titaandioxide (E171), Patentblauw V (E131), zwarte inkt 

(code 1014 of 1028). 
 
200 mg harde capsules (paars en wit): 
- inhoud van de harde capsule: lactosemonohydraat, maïszetmeel, watervrij colloïdaal 

siliciumdioxide, magnesiumstearaat, natriumlaurylsulfaat.  
- harde capsule zelf: gelatine, titaandioxide (E171), erythrosine (E127), indigokarmijn 

(E132), zwarte inkt (code 1014 of 1028). 
 

50 mg/5 ml en 200 mg/5 ml poeder voor orale suspensie: 
saccharose, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, titaandioxide, xanthaangom, 
natriumcitraatdihydraat, watervrij citroenzuur, natriumbenzoaat, natuurlijk 
sinaasappelaroma (derog. nr. 42/1073). 

 
200 mg/100 ml en 400 mg/200 ml oplossing voor infusie: 
natriumchloride, natriumhydroxide (PVC zakken; zo nodig) en water voor injecteerbare 
bereidingen. 

 
Hoe ziet DIFLUCAN er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
 
DIFLUCAN 50 mg harde capsules zijn harde capsules met een ondoorzichtig blauw hoofd en 
een ondoorzichtig wit lichaam, zij dragen de opdruk “Pfizer” en “FLU-50” en zij zijn 
beschikbaar in PVC/Aluminium blisterverpakkingen van 10 harde capsules. 
 
DIFLUCAN 150 mg harde capsules zijn harde capsules met een ondoorzichtig blauw hoofd 
en lichaam, zij dragen de opdruk “Pfizer” en “FLU-150” en zij zijn beschikbaar in 
PVC/Aluminium blisterverpakkingen van 1 harde capsule. 
 
DIFLUCAN 200 mg harde capsules zijn harde capsules met een ondoorzichtig paars hoofd 
en een ondoorzichtig wit lichaam, zij dragen de opdruk “Pfizer” en “FLU-200” en zij zijn 
beschikbaar in PVC/Aluminium blisterverpakkingen van 10 en 20 harde capsules. 
 
DIFLUCAN 50mg/5ml is een wit tot gebroken wit fijn poeder, zonder zichtbare 
verontreinigingen, dat na reconstitutie met water een suspensie met sinaasappelsmaak geeft 
en beschikbaar is in een fles met veiligheidsdop die na reconstitutie 35 ml orale suspensie 
bevat. De doos bevat ook een lepel van 5 ml en een gegradueerde spuit van 5 ml met een 
aan de spuit aangepast opzetstuk. 
 
DIFLUCAN 200 mg/5 ml is een wit tot gebroken wit fijn poeder, dat na reconstitutie met water 
een suspensie met sinaasappelsmaak geeft en beschikbaar is in een fles met veiligheidsdop 
na reconstitutie die 35 ml orale suspensie bevat. De doos bevat ook een lepel van 5 ml en 
een gegradueerde spuit van 5 ml met een aan de spuit aangepast opzetstuk. 
 
DIFLUCAN 200 mg/100 ml oplossing voor infusie is een heldere kleurloze oplossing en is 
beschikbaar in glazen flacons of in 1, 5, 10, 20 PVC zakken voor infusie met 100 ml. 
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DIFLUCAN 400 mg/200 ml oplossing voor infusie is een heldere kleurloze oplossing en is 
beschikbaar in glazen flacons of in 1, 5, 10, 20 PVC zakken voor infusie met 200 ml. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:  
Pfizer NV, Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België 
 
Fabrikant:  
PFIZER PGM, F-37530 Pocé-sur-Cisse, FRANKRIJK 
 
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen 
Harde capsules 50 mg : BE253486  
Harde capsules 150 mg : BE253495 
Harde capsules 200 mg : BE253513 
Poeder voor orale suspensie 50 mg/5 ml : BE160422 
Poeder voor orale suspensie 200 mg/5 ml : BE160413 
Oplossing voor infusie 200 mg/100 ml (glazen flacon) : BE155854 
Oplossing voor infusie 400 mg/200 ml (glazen flacon) : BE192945 
Oplossing voor infusie 200 mg/100 ml (PVC zak) : BE305417 
Oplossing voor infusie 400 mg/200 ml (PVC zak) : BE305426 
 
Aflevering: geneesmiddel op medisch voorschrift. 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2009 
 
Datum van herziening: 11/2010 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg: 
 
Onverenigbaarheden: 
 
Ofschoon geen specifieke onverenigbaarheden zijn vastgesteld, is vermenging van 
DIFLUCAN oplossing voor infusie met andere dan de hieronder vermelde oplossingen niet 
aanbevolen. 
 
DIFLUCAN oplossing voor infusie is verenigbaar met de volgende infusievloeistoffen: 
1° 20% dextrose 
2° Ringer’s oplossing 
3° oplossing van Hartmann 
4° kaliumchlorideoplossing in dextrose 
5° natriumbicarbonaatoplossing 
6° aminofusine 
7° peritoneale dialyseoplossing 
 

 
Bereiding van het poeder voor orale suspensie: 

24ml water toevoegen aan de flacon met het poeder. Eindvolume: 35 ml. 
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