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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL - Fero Gradumet, tabletten 
met gereguleerde afgifte 105 mg Fe
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING - Elke 
tablet bevat 325 mg gedroogd ferrosulfaat, overeenkomend met 
105 mg elementair ijzer. 
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1
3. FARMACEUTISCHE VORM - Tabletten met gereguleerde afgifte.
Uiterlijk: rode biconvexe filmomhulde tablet
4. KLINISCHE GEGEVENS - 4.1 Therapeutische indicaties: Fer-
riprieve anemie bij kinderen vanaf 10 jaar en volwassenen. 4.2 
Dosering en wijze van toediening: De aanbevolen dosering is één 
tablet per dag, in te nemen voor het ontbijt. Fero Gradumet is niet 
geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. 4.3 Contra-indicaties • 
Organische laesies van het maagdarmkanaal • Hemochromatose 
• Hemosiderose • Overgevoeligheid voor het werkzaam bestand-
deel of een van de hulpstoffen. 4.4 Bijzondere waarschuwingen 
en voorzorgen bij gebruik: Vooral voor jonge kinderen kunnen 
ijzerverbindingen zeer toxisch zijn. Daarom moet dit geneesmiddel 
buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Bij patienten 
met organische stricturen in het maagdarmkanaal (tumoren en 
ontstekingen) kunnen de tabletmatrices obstructieverschijnselen 
en ileus veroorzaken. Bij patienten met bekende divertikels in 
maag en dunne darm is in zeldzame gevallen perforatie van het 
divertikel door ter plaatse stagnerende tabletten gemeld. Het 
gebruik van Fero Gradumet door patiënten met slikklachten dient 
te worden vermeden om te voorkomen dat de tabletten in de 
luchtwegen geraken. 4.5 Interacties met andere geneesmiddelen 
en andere vormen van interactie: IJzer vertoont een interactie 
met tetracyclinen, magnesiumtrisilicate, trientine en zinkzouten, 
waardoor de absorptie van deze geneesmiddelen kan worden 
beïnvloed. Bij gelijktijdig gebruik van ijzerverbindingen met 
tetracyclinen wordt zowel de resorptie van het tetracycline als 
van het ijzer zeer ongunstig beïnvloed. Indien behandeling met 
beide geneesmiddelen noodzakelijk is dan moet de tetracycline 
3 uur na of 2 uur voor het ijzerpreparaat worden ingenomen.
Gelijktijdige toediening van orale ijzerpreparaten en antacida, 
calciumsupplementen (calcium carbonaat of calciumfosfaat), 
thee, koffie, eieren, voedsel, geneesmiddelen die bicarbonaat, 
carbonaat, oxalaat en/of fosfaat bevatten, melk en melkproduc-
ten, volkorenbrood, graanproducten en vezelrijke voeding kun-
nen de absorptie van ijzer verminderen. Daarom moeten orale 
ijzerpreparaten één uur voor of twee uur na dergelijke genees- of 
voedingsmiddelen worden ingenomen. Gelijktijdige toediening van 
orale ijzerpreparaten kan interfereren met de orale absorptie van 
sommige chinolon-antibiotica (bijv. ciprofloxacine, norfloxacine, 
ofloxacine) met als gevolg lagere serum- en urineconcentraties 
van deze chinolonen. Daarom moeten orale ijzerpreparaten en 
orale chinolonen met een minimaal interval van 2 uur worden 
ingenomen. IJzerverbindingen verlagen de absorptie van levothy-
roxine. Levothyroxine moet daarom minimaal vier uur voor of na 
inname van Fero-Gradumet worden ingenomen. De werkzaamheid 
van levothyroxine dient te worden gecontroleerd na start van 
Fero Gradumet. IJzerverbindingen verminderen de resorptie van 
penicillamine. Daarom moeten zij met een minimaal interval van 
2 uur worden ingenomen. Chlooramfenicol kan de werking van 
ijzerpreparaten vertragen. 4.6 Zwangerschap en Borstvoeding: 
Hoewel er weinig gepubliceerde gegevens zijn over het gebruik 
van ferrosulfaat in de zwangerschap bij de mens, wijst uitgebreide 
ervaring met ijzersupplementen tijdens de zwangerschap tot nu toe 
niet op teratogene of foetotoxische effecten. Beperkte gegevens 
uit dierstudies wijzen niet op nadelige effecten op de zwanger-
schap of de ongeboren vrucht. Fero Gradumet kan op indicatie 
tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Na toediening van orale 
ijzersupplementen komt ijzer in zeer geringe male in de moe-
dermelk. Nadelige effecten op zuigelingen na gebruik van orale 
ijzersupplementen door de moeder zijn tot nu toe niet gemeld. 
Tijdens behandeling met Fero Gradumet kan de borstvoeding 
worden gehandhaafd. 4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en 
het vermogen om machines te bedienen: Er zijn geen gegevens 
bekend over het effect van dit produkt op de rijvaardigheid. 

Een effect is echter niet waarschijnlijk. 4.8 Bijwerkingen: De 
volgende definities zijn van toepassing op de incidentie van de 
bijwerkingen: Zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms 
(≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000), zeer zelden 
(<1/10.000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet 
worden bepaald). Binnen elke frequentiegroep zijn de bijwerkingen 
gerangschikt naar afnemende ernst. Maagdarmstelselaandoenin-
gen - Vaak: Misselijkheid, diarree, braken, obstipatie, zwarte feces, 
abdominale pijn. Onbekend:: Beschadiging van de mucosa van het 
maagdarmkanaal. Onbekend: Ileus, gastro-intestinale obstructie. 
Huid- en onderhuidaandoeningen - Onbekend: Rash, urticaria, 
pruritus, erytheem en fotosensitiviteitsreactie. 4.9 Overdosering: 
IJzervergiftiging is zelden gerapporteerd voor volwassenen, bij kin-
deren echter kan een dosis van 400 mg elementair ijzer ernstige 
toxische effecten veroorzaken. Symptomen: Aanvankelijk braken 
(zwart en bloederig), shock, tachycardie, metabole acidose en 
coma. Na symptoomloze periode van 6-72 uur leverbeschadiging, 
icterus, stollingsstoornissen, shock, Cheyne-Stokes ademhaling, 
longoedeem, convulsies, coma, necrose van de maag, sepsis, 
gastrointestinale obstructie door littekenvorming. Behandeling 
van overdosering: Bij vermoede overdosering dient de maag te 
worden leeggepompt of braken te worden opgewekt door de patiënt 
water of limonade te laten drinken. Indien onvoldoende tabletten 
worden teruggevonden in het braaksel kunnen de darmen even-
tueel worden gepurgeerd of kan, als laatste redmiddel, operatieve 
verwijdering worden overwogen. Tevens dienen ondersteunende 
maatregelen te worden genomen als het vrijhouden van de lucht-
wegen, correctie van acidose, behandeling van shock en dehydra-
tie door middel van intraveneuze vloeistoffen of bloed, zuurstof en 
vasopressoren. Bij ernstige ijzervergiftiging (serumconcentraties > 
4-5 µg/ml) kan deferoxamine mesilaat worden toegediend.
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN - 5.1 Farmacodyna-
mische eigenschappen. Farmacotherapeutische groep: bivalente 
orale ijzerpreparaten. ATC-code: B03AA07. Fero Gradumet is 
een enkelvoudig ijzerpreparaat. IJzer is een essentieel element 
dat nodig is voor de vorming van hemoglobine en voor de oxi-
datieve processen in levende weefsels. Het menselijk lichaam 
bevat normaal 2,5 - 4 g ijzer, het grootste deel (70%) hiervan 
is gebonden als hemoglobine in de erytrocyten. Het verlies van 
ijzer (via faeces, urine, huid en zweet) bedraagt bij de man ca. 
1 mg/dag, bij de vrouw ca. 2 - 3 mg/dag. Ter compensatie wordt 
dagelijks 1 - 2 mg ijzer uit de voeding geabsorbeerd, bij verhoogde 
behoefte kan de absorptie stijgen naar 2 - 6 mg. 5.2 Farmacoki-
netische eigenschappen. Fero Gradumet bestaat uit een inerte, 
poreuze, plastic matrix waarin het ferrosulfaat is geïmpregneerd 
en van waaruit het gereguleerd wordt afgegeven bij passage door 
het maagdarmkanaal. De lege matrix is onschadelijk en wordt 
uitgescheiden via de faeces. De absorptie van ijzerpreparaten is 
optimaal wanneer zij tussen twee maaltijden worden ingenomen 
(zie rubriek 4.5). 5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidson-
derzoek. Geen bijzonderheden.
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS - 6.1 Lijst van hulpstoffen: 
Copolymeer van methylacrylaat en methylmethacrylaat, mag-
nesiumstearaat (E470b), polyvinylpyrrolidon (E1201), lactose. 
Coating: Ethylcellulose (E462), hydroxypropylmethylcellulose 
(E464), saccharoïde natrium (E954), tri-ethylcitraat (E1505), 
sorbitan mono-oleaat (E494), titaniumdioxide (E171), ricinusolie, 
erythrosine (E127), zonnegeel FCF (E110). 6.2 Gevallen van 
onverenigbaarheid: Niet van toepassing. 6.3 Houdbaarheid: 3 jaar. 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren: Bewaren beneden 
25 °C. 6.5 Aard en inhoud van de verpakking: De tabletten zijn 
verpakt in PVC/aluminium doordrukstrips, een omdoos bevat 30 
tabletten. 6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen: 
Geen bijzondere vereisten.
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN - Teofarma S.r.l. 
Via F.lli Cervi no.8 - 27010 Valle Salimbene (PV) Italië
8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HAN-
DEL BRENGEN - Fero Gradumet is in het register ingeschreven 
onder RVG 05752
9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/
HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING - 16 juli 1969
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST - Laatste gedeel-
telijke herziening betreft rubrieken 4.5, 4.8: 21 september 2012



Het belang van voldoende ijzer tijdens de zwangerschap
“Om te voldoen aan de ijzerbehoefte tijdens de zwangerschap moet een vrouw aan het begin van haar zwangerschap 
beschikken over een ijzervoorraad van ongeveer 500 mg. Geschat wordt dat dit bij slechts 20% van de vrouwen 
in de vruchtbare leeftijd daadwerkelijk het geval is en ongeveer 40% van de vrouwen heeft op het moment dat ze 
zwanger worden geen ijzerreserve.
Nadere gegevens over de werkzaamheid en de gevolgen van prenatale ijzersupplementen zijn beschikbaar. Uit nieuwe 
gegevens komt nadrukkelijk naar voren dat het noodzakelijk is ervoor te zorgen dat de neonaat bij de geboorte een 
optimaal ijzergehalte heeft. Dit is vooral belangrijk omdat steeds duidelijker wordt dat het ijzergehalte van een 
pasgeborene van invloed is op de cognitie en het neurologisch gedrag.” (1)

Het is voor de verstandelijke ontwikkeling van het kind van groot belang het ijzertekort tijdens de zwangerschap 
te verhelpen
“Uit de vergelijking van de groep vrouwen zonder prenataal ijzertekort enerzijds en de groep vrouwen met bloed-
armoede anderzijds is gebleken dat de kinderen van deze laatste groep bij een leeftijd van 12, 18 en 24 maanden 
in mentaal opzicht een significante ontwikkelingsachterstand hebben. Het gecorrigeerde gemiddelde verschil in 
mentaal ontwikkelingsniveau was respectievelijk 5,8 (95%-betrouwbaarheidsinterval [BI], 1,1-10,5), 5,1 (95%-BI, 
1,2-9,0) en 5,3 (95%-BI, 0,9-9,7).
Verder onderzoek heeft aangetoond dat het mentale ontwikkelingsniveau vrijwel gelijk was in de groepen met en 
zonder bloedarmoede die waren behandeld met ijzer en foliumzuur, maar lager in de groep die alleen supplementen 
met foliumzuur of meervoudige micronutriënten had gekregen, wat de fundamentele rol van ijzer bevestigt.” (2)

De risico’s van bloedarmoede in de periode na de geboorte
“Bloedarmoede in de periode na de geboorte kan zich lichamelijk op verschillende manieren manifesteren, bijvoor-
beeld door bleekheid, vermoeidheid, duizelingen, verlies van eetlust en oedeem. Al deze symptomen kunnen worden 
aangezien voor de goedaardige symptomen die zich gewoonlijk voordoen in de periode na de geboorte. Als bloedar-
moede echter niet behandeld wordt, kan dit het lichamelijk en emotioneel welzijn van een vrouw ernstig beïnvloeden 
en haar herstel aanzienlijk vertragen. Deze verslechterde gezondheid kan ook een negatief effect hebben op het 
vermogen van een vrouw zich aan haar nieuwe kind te hechten en is een van de factoren waarvan is vastgesteld dat 
ze bijdragen tot het begin van een post-partumdepressie.
Het is dus absoluut noodzakelijk bij elke gelegenheid van dichtbij te beoordelen hoe het gesteld is met het welzijn 
van de vrouwen die behandeld worden, om ervoor te zorgen dat hun hemoglobinegehalte weer een normaal niveau 
bereikt, om de hechting met het kind te bevorderen en om het risico van een post-partumdepressie te beperken.” (3)

Bevestiging van de werkzaamheid van preparaten op basis van ijzersulfaat met vertraagde afgifte
“De huidige gegevens tonen aan dat preparaten met vertraagde afgifte de standaard blijven als referentiegeneesmid-
delen voor de behandeling van ijzertekort, ongeacht de indicatie, vanwege hun goede biologische beschikbaarheid en 
werkzaamheid en de aanvaardbare verdraagbaarheid, die in veel uitgebreide klinische onderzoeken is aangetoond.” (4)

Bevestiging van het verdraagbaarheidsprofiel in vergelijking met vergelijkbare geneesmiddelen
In een recent onderzoek onder 400 niet-zwangere vrouwen is Fero Gradumet  vergeleken met een nieuw ijzerpreparaat 
met vertraagde afgifte dat minder ijzer per capsule bevat (V0355). Uit dit onderzoek is gebleken dat de therapietrouw 
van de twee groepen patiënten statistisch niet significant verschilde (95,1% voor V0355 tegenover 93,4% voor Fero 
Gradumet), ondanks dat het vergelijkingsgeneesmiddel een lagere dosis ijzer bevat, gelijk aan 80 mg elementair ijzer 
en niet 105 mg, zoals Fero Gradumet. “Aangetoond is dat Fero Gradumet en het vergelijkingsgeneesmiddel beide in 
het algemeen goed verdragen worden.” (5)
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