
SUNMedabon®: Geregistreerd voor de beëindiging 
van vroege zwangerschappen  

SUNMedabon® bestaat uit twee geneesmiddelen genaamd mifepriston en 

misoprostol, die al tientallen jaren worden gebruikt voor medicamenteuze abortus 

en voor andere medische indicaties. SUNMedabon® is een innovatie omdat het 

de eerste keer is dat deze twee medicijnen samen zijn verpakt. SUNMedabon® 

heeft een licentie en is offi cieel geregistreerd voor de beëindiging van vroege 

zwangerschappen (tot 9 weken). In opdracht van en in samenwerking met de 

Concept Foundation heeft SUN Pharma SUNMedabon® ontwikkeld.

SunmedabonSunmedabon®

medische abortus

Wat is SUNMedabon®? 

SUNMedabon® is een combinatie therapie voor medicamen-

teuze abortus. Medicamenteuze abortus verwijst naar het 

proces van het nemen van medicijnen om daartoe een 

zwangerschap te beëindigen (dit ter voorkoming van een 

invasieve vacuümcurettage). De meest effectieve en het 

veiligste medische abortus regime vereist het gebruik van 

twee geneesmiddelen, mifepriston en misoprostol. 

SUNMedabon® is nu het eerste geregi streerde product 

voor het gebruik van deze twee medicijnen samen voor de 

indicatie van vroegtijdige beëindiging van de zwangerschap. 

Meer informatie en avondcursus

Wilt u meer informatie en/of een gratis informatiepakket, 

brochures en een display voor in uw wachtruimte met alle 

relevante informatie voor de vrouw? Mail ons dan naar: 

info@sunpharma-europe.nl

Binnenkort wordt u uitgenodigd voor de avondcursus 

i.s.m. Women on Waves. Reserveer alvast in uw agenda: 

dinsdagavond 16 juni, vanaf 19.00 uur (Midden Nederland)  

Meld u aan via ons emailadres.

 Polarisavenue 87
2132 JH Hoofddorp
Nederland

Tel. +31 (0)23 56 85501
www.sunpharma-europe.nl
www.sunpharma.com
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