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Lees de gids helemaal door voor u een geneesmiddel 
voor micro-immunotherapie gaat gebruiken en volg 
de aanwijzingen van uw voorschrijver.

Waarom werd u micro-immunotherapie 
aangeraden?

Het immuunsysteem kan bij acute en chronische aan-
doeningen uit balans raken, waardoor tekorten of 
overreacties ontstaan die de genezing bemoeilijken. 
Micro-immunotherapiebehandelingen zijn bedoeld 
om de werking van het immuunsysteem te herstellen 
en te normaliseren.

Wat u moet weten over dit soort be-
handeling:

Het betreft geneesmiddelen die alleen in de apotheek 
verkrijgbaar zijn.

Ze worden sublinguaal toegediend: elke capsule be-
vat korreltjes die onder de tong moeten worden ge-
strooid tot ze volledig zijn opgelost. 

Het betreft opeenvolgende behandelingen: de sa-
menstelling verschilt per capsule en de behandeling 
moet altijd in een bepaalde volgorde worden ingeno-
men. De capsules zijn genummerd van 1 tot 10 en vol-
gen een kleurenschaal om u te helpen de behandeling 
in de juiste volgorde te volgen.



Hoe neemt u het geneesmiddel correct 
in?

Neem de capsule met nummer 
1 en volg de volgorde van de 
nummering. Neem nadat u 
klaar bent met de eerste 
blister de capsule met nummer 
1 van de volgende blister.

De capsules mogen niet 
worden ingeslikt. Om de 
capsule te openen, houdt u 
die rechtop zodat de korreltjes 
onderaan blijven, knijpt u 
voorzichtig in de top en draait 
u eraan om de bovenkant te 
verwijderen.

In de doos zitten 3 blisters. 
Begin met een van de blisters: 
ze zijn alle drie identiek.
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Giet de inhoud van de capsule 
onder uw tong en laat de 
korreltjes smelten zonder te 
kauwen.
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Wat is de gebruikelijke dosering?

1 capsule per dag, ‘s morgens op een nuchtere maag. 
Als dat niet mogelijk is, mag de capsule 15 tot 30 mi-
nuten voor de maaltijd of 1 uur erna worden ingeno-
men. Neem het geneesmiddel bij voorkeur niet in na 
18 uur, behalve het geneesmiddel 2LSLEEPREG© dat 
‘s avonds voor het slapen gaan moet worden ingeno-
men, ongeveer 1 uur na de maaltijd.

Afhankelijk van uw aandoening kan uw voorschrijver 
de dosering verhogen en meerdere capsules per dag 
voorschrijven. In dat geval moeten de capsules gedu-
rende de dag met tussenpozen van ten minste 2 uur 
worden ingenomen.

Hoe lang duurt de behandeling?
 
Dat zal afhangen van de onbalans van het immuun-
systeem of de aandoening. Uw arts kan de behan-
deling voorschrijven over een periode van weken of 
maanden. Het weer in balans brengen van het im-
muunsysteem vraagt wat tijd.

Zijn er contra-indicaties of interacties 
met geneesmiddelen?

Contra-indicaties: raadpleeg uw voorschrijver als u 
overgevoelig bent voor de werkzame bestanddelen 
of hulpstoffen in het geneesmiddel.

Interacties met geneesmiddelen: deze geneesmidde-
len zijn over het algemeen verenigbaar met elke an-
dere behandeling.



Kent u de rol van uw immuunsysteem?

Uw immuunsysteem bestaat uit een reeks elementen 
die uw lichaam verdedigen tegen aanvallen, maar 
ook alles herkennen wat goed is voor uw gezondheid. 
Cytokines zijn moleculen die de immuunrespons kun-
nen activeren, versterken of stoppen. Cytokines zijn 
de voornaamste bestanddelen van geneesmiddelen 
voor micro-immunotherapie. Deze stoffen worden in 
zeer lage doses gebruikt om ervoor te zorgen dat het 
geneesmiddel goed wordt verdragen en op elke leef-
tijd kan worden gebruikt.

Waarom zijn de geneesmiddelen opeen-
volgend?

Omdat er een volgorde is in de verschillende stadia 
van de immuunrespons en de geneesmiddelen zijn 
ontworpen om dat ritme na te bootsen.

Waarom is het belangrijk dat de korrel-
tjes onder de tong smelten?

Omdat de werkzame stoffen direct door de slijm-
vliezen onder de tong gaan. Die hebben namelijk im-
munologische eigenschappen en maken dus een di-
recte en snelle opname mogelijk.

Bezoek onze blog voor meer informatie over 
het immuunsysteem:
www.monsystemeimmunitaire.fr
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Hebt u nog vragen? Raadpleeg onze website.

Geneesmiddelen voor micro-immunotherapie 
worden uitsluitend in de apotheek verkocht.

Gesterkt door een nieuwe 
visuele identiteit, bouwen we 

samen verder aan een gezonde 
immuniteit voor iedereen!

Volg ons op: 

Labo’life Belgium
Vergunning nr.: 1507H
WetenschapsparkdCREALYS
Rue Camille Hubert 11 
5032 Gembloux 

Tel. + 32 (0) 81 40 87 81
belgium@labolife.com 


