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INFORMATIE VOOR DE PATIENT
Lees deze informatie goed door, ook als u Promocard al langer gebruikt. De informatie kan namelijk zijn aangepast aan nieuwe
onderzoeksresultaten en nieuwe opvattingen. Wij houden uw arts en apotheker op de hoogte van deze ontwikkelingen. Als u na het lezen van
de bijsluiter nog vragen hebt, ga dan naar uw arts of apotheker.

Informatie over het geneesmiddel
Naam van het geneesmiddel: Promocard 20 en Promocard 40.
Samenstelling: Promocard 20 en 40 bevatten als werkzame stof per tablet respectievelijk 20 en 40 mg isosorbide-5-mononitraat. Hulpstoffen
zijn: lactose, microkristallijn cellulose, magnesiumstearaat en talcum.
Farmaceutische vorm en inhoud: Promocard 20 en 40 wordt geleverd in een doordrukstripverpakking met 10 tabletten. In iedere doos zitten
9 doordrukstrips. Op de achterkant van iedere strip is vermeld: Promocard 20 of 40 mg, naam en adres van de fabrikant, chargenummer en
de uiterste gebruiksdatum (exp. ... maand/jaar). Toedieningsvorm: tabletten.
Kenmerken : witte tablet met breukgleuf, merkteken ‘20’ of ‘40’.
Werking: Promocard vermindert de zuurstofbehoefte van het hart, waardoor aanvallen van pijn op de borst worden voorkomen.
Registratiehouder: AstraZeneca BV, Postbus 599, 2700 AN  ZOETERMEER, telefoonnummer: 079 - 3632222.
Inschrijving: Promocard 20 is ingeschreven in het register onder RVG 14613=10586 en Promocard 40 onder RVG 11019.
NB: Promocard mag alleen door de apotheek worden afgeleverd.

Aan wie wordt Promocard voorgeschreven?
In het algemeen wordt Promocard voorgeschreven aan patiënten met pijnklachten op de borst (angina pectoris), om een aanval te voorkomen
of als onderhoudsbehandeling.

Belangrijke informatie vooraf
Wanneer mag u Promocard niet gebruiken?
Wanneer er sprake is van een ernstig verlaagde bloeddruk, ernstige vernauwingen van de bloedvaten van de hersenen (cerebrale atherosclero-
se) en/of overgevoeligheid voor een van de stoffen in Promocard dient u dit geneesmiddel niet te gebruiken.

U mag geen sildenafil (Viagra®) gebruiken.

Waar moet u verder aan denken bij het gebruik van Promocard?
• Laat altijd de arts(en) die u behandelen weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.
• Stop nooit zelf de behandeling met Promocard. Uw arts bepaalt hoelang de behandeling duurt. Hij zal u vertellen of u kunt stoppen en hoe

u dat doet.
• Promocard is niet geschikt om acute aanvallen van pijnklachten op de borst (angina pectoris) te behandelen.
• Om te voorkomen dat Promocard op den duur onwerkzaam wordt, moet de laatste tablet van de dag niet te laat (bijvoorbeeld meteen na de

avondmaaltijd) worden ingenomen.
• U mag geen sildenafil gebruiken als u onder behandeling staat met Promocard Durettes. Het bloeddrukverlagend effect  van Promocard

Durettes wordt versterkt door sildenafil. Dit kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts altijd welke geneesmiddelen (ook geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn) u gebruikt. Gebruik een geneesmiddel-
kaart. U noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering.
Vertel mensen in uw omgeving welke geneesmiddelen u gebruikt!

Gelijktijdig gebruik van Promocard en alcohol dient vermeden te worden.

Mag u Promocard gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft?
In geval van zwangerschap of bij het geven van borstvoeding mag Promocard alleen worden gebruikt als de arts dit duidelijk aangeeft. Het is
niet bekend of Promocard wordt uitgescheiden in moedermelk.

Beïnvloedt Promocard het reactievermogen?
Bij het deelnemen aan het verkeer of tijdens het bedienen van ingewikkelde machines dient rekening gehouden te worden met de mogelijk-
heid van het optreden van bijwerkingen als duizeligheid en vermoeidheid.

Aanwijzingen voor het gebruik
Dosering
Uw arts heeft u verteld hoeveel tabletten u per dag moet innemen. Deze aanwijzing moet u goed opvolgen.
In het algemeen geeft de onderstaande dosering voldoende resultaat:

Pijnklachten op de borst (angina pectoris):
Promocard 20
1 tablet Promocard 20 tweemaal daags.
Bij onvoldoende resultaat kan de dosering door uw arts worden verhoogd tot 1 tablet Promocard 20 driemaal daags of in ernstige gevallen tot
2 tabletten Promocard 20 tweemaal daags.

Promocard 40
1 tablet Promocard 40 eenmaal daags of ½ tablet Promocard 40 tweemaal daags.
Bij onvoldoende resultaat kan de dosering worden verhoogd tot 1 tablet Promocard 40 driemaal daags of in ernstige gevallen tot 2 tabletten
Promocard 40 tweemaal daags.

De laatste dosis van de dag moet na de avondmaaltijd  worden ingenomen.
Neem de tabletten na de maaltijd met wat water in, zonder te kauwen of fijn te maken.



Wat kunt u verwachten en wat moet u doen als u of uw kind per ongeluk veel te veel Promocard heeft gebruikt?
Verschijnselen
Verschijnselen die op zouden kunnen treden zijn:
• snelle polsslag
• grauw uiterlijk
• soms bewusteloosheid en/of epileptische aanvallen.

Wat moet u dan doen?
Waarschuw direct een arts. Probeer er achter te komen hoeveel Promocard is gebruikt of ingenomen. Houd de verpakking van Promocard bij
de hand. Geef eventueel Norit®

 (bijvoorbeeld 10 capsules of 20 tabletten) met wat water. Soms kan ziekenhuisopname noodzakelijk zijn.

Wat moet u doen als u één of meer doses Promocard vergeten bent?
Als u een tablet vergeten bent kunt u deze alsnog innemen. Als u dit ‘s avonds (laat) merkt kunt u het beste ‘s morgens de gebruikelijke tablet
innemen en de ‘vergeten tablet’ niet meer innemen.

Wat gebeurt er als u plotseling stopt met de behandeling met Promocard?
Als u stopt met de behandeling zullen uw klachten terugkeren.

Bijwerkingen
Welke bijwerkingen kan Promocard hebben?
Juist in het begin van de behandeling kan hoofdpijn ontstaan. In sommige gevallen zijn ook andere nevenwerkingen waargenomen: duizelig-
heid (met name optredend bij het overeind komen uit zittende of liggende positie), versneld hartritme en/of blozen. Deze klachten verdwijnen
meestal na enige tijd.

Wat moet u doen als er bijwerkingen optreden?
Als bijwerkingen niet overgaan, neem dan contact op met uw arts. Ook in alle andere gevallen van het optreden van klachten tijdens de
behandeling dient u uw arts te raadplegen. Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken zonder overleg met uw
arts!

Aanwijzingen voor het bewaren van Promocard
Promocard wordt bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaard. De uiterste gebruiksdatum (exp ..... maand/jaar) staat op de strip en op de doos.
Daarna mag u de eventueel overgebleven tabletten niet langer gebruiken. U kunt deze dan bij uw apotheek inleveren voor vernietiging (klein
chemisch afval).

Bewaar geneesmiddelen, ook Promocard, altijd buiten bereik van kinderen!

Datum herziening bijsluiter
Januari 2000

IDS 94.06.09
IB 23-01-1998 PGER/LSCH

AstraZeneca BV, Postbus 599, 2700 AN Zoetermeer, Tel.: 079-3632222


