BIJSLUITER

ZINXYDERM 10%

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
ZINXYDerm 10% Zalf
Zinkoxide

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 Wordt uw klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact
op met uw arts.
 Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze buisluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt ZINXYDERM 10% gebruikt?
2. Wanneer mag u ZINXYDERM 10% niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
3. Hoe gebruikt u ZINXYDERM 10%?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u ZINXYDERM 10%?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT ZINXYDERM 10% GEBRUIKT?
Zalf te gebruiken voor de symptomatische behandeling van niet-acute nattende eczemateuze
aandoeningen.
2. WANNEER MAG U ZINXYDERM 10% NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u ZINXYDERM 10% niet gebruiken?
 U bent allergisch voor zinkoxide, lanoline of vaseline. Deze stoffen kunt u vinden onder
punt 6.
 Als u een zeer acute nattende eczemateuze aandoening vertoont.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met ZINXYDERM 10%?
 Vermijd contact met de ogen en de slijmvliezen. Verwijder na gebruik zorgvuldig het
teveel op de handen om onwillekeurig contact met de ogen of de slijmvliezen te
voorkomen.
 Raadpleeg uw arts als de aandoening niet geneest of verergert (roodheid, pijn).
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Lees ook de rubriek " Gebruik u nog andere geneesmiddelen?" wanneer u reeds andere
geneesmiddelen inneemt.
Raadpleeg uw arts wanneer een van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is
of geweest is in het verleden.
Gebruik u nog 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.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, ben u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, werd tot nu toe geen enkel
schadelijk effect gerapporteerd.
Stoffen in ZINXYDERM 10% waarmee u rekening moet houden
Bij letsels of open wonden is er een risico van allergie voor lanoline.
3. HOE GEBRUIKT U ZINXYDERM 10%?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
1-tot 2-maal per dag aanbrengen
Aanbrengen na wassen van de huid met lauw water gevolgd door licht afvegen met een
handdoek of een watten prop. Al dan niet met een licht verband bedekken.
Uw arts zal u zeggen hoelang u ZINXYDERM 10% dient te gebruiken. Zet de behandeling
niet voortijdig stop.
Hebt u te veel van ZINXYDERM 10% gebruikt?
Wanneer u te veel van ZINXYDERM 10% heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070 245 245).
Er werd geen enkel geval van overdosering gerapporteerd.
Als u stopt met het gebruik van ZINXYDERM 10%
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddelen kan ZINXYDERM 10% bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Allergische contactreacties kunnen optreden.
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Die bijwerkingen verdwijnen als de behandeling wordt stopgezet.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U ZINXYDERM 10%?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C (respectievelijk 30°C).
Uiterste gebruiksdatum : Gebruik ZINXYDERM 10% niet meer na de uiterste
houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na de vermelding “EX”. Daar staat
een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
ZINXYDERM 10% niet gebruiken als de zalf er abnormaal uitziet.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in ZINXYDERM 10%?
- De werkzame stof is zinkoxide.
- De andere stoffen zijn vaseline en lanoline.
Hoe ziet ZINXYDERM 10% eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Zalf, tube met 20 g.
Vrije aflevering
Registratienummer : BE213561
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria STEROP - 46-50 Scheutlaan - B-1070 Brussel - België
Deze bijsluiter is goedgekeurd in
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