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RADO-SALIL® huidstift.
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u RADO-SALIL huidstift
zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
 Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
 Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
 Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na enkele dagen.
 Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is RADO-SALIL huidstift en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u RADO-SALIL huidstift gebruikt
3. Hoe wordt RADO-SALIL huidstift gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u RADO-SALIL huidstift?
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS RADO-SALIL HUIDSTIFT EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Geneesmiddelengroep:
Geneesmiddel voor lokaal gebruik, tegen ontsteking en spier- en gewrichtspijn.
De therapeutische indicaties:
RADO-SALIL bevat meerdere actieve bestanddelen, en moet worden toegepast op de huid.
RADO-SALIL behandelt de symptomen van lichte spier- en gewrichtspijn, zoals stijve nek en
verstuikingen.Voor de behandeling van lumbago (lage rugpijn), raadpleeg eerst uw arts.
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U RADO-SALIL HUIDSTIFT GEBRUIKT
Gebruik RADO-SALIL niet…
- Indien u overgevoelig (allergisch) bent voor één van de bestanddelen van RADO-SALIL.
- In geval van een gekende allergie aan niet steroïdale anti-inflammatoire middelen of aan tartrazine
(een voedingskleurstof).
- In geval van huidinfecties of andere huidaandoeningen. Op wonden.
- Bij diabetes.
- In geval van problemen met de bloedstolling.
- Bij slechte werking van nieren of lever.
- Kinderen jonger dan 10 jaar.
- Tijdens de zwangerschap.
Wees extra voorzichtig met RADO-SALIL:
- BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!
- Vermijd de ogen, wonden en slijmvliezen aan te raken met het product of met de vingers waarmee u
de zalf hebt aangeraakt.
- Bij huidirritatie, de huid overvloedig wassen met zeep. Als de irritatie aanhoudt, raadpleeg dan uw
apotheker.
- Bij irritatie van de slijmvliezen en de ogen, overvloedig spoelen met water of fysiologische
oplossing. Indien de symptomen niet verminderen, raadpleeg dan zo snel mogelijk een specialist.
- Indien u lijdt aan een slechte nier-of leverwerking of indien u een maagzweer hebt gehad, raadpleeg
dan eerst uw arts alvorens dit soort geneesmiddel te gebruiken.
- Niet gedurende lange tijd toepassen op grote lichaamsoppervlakken.

RADO-SALIL® huidstift

WILL-PHARMA

Page 2 of 4
- Niet gebruiken onder een verband.
Gebruik met andere geneesmiddelen:
Vertel uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Indien u een onderhoudsbehandeling volgt met anti-rheumatische of analgetische middelen, moet u
dit steeds mededelen aan uw arts.
Gebruik nooit tegelijkertijd meerdere geneesmiddelen met gelijkaardige werking, zonder een arts te
raadplegen.
Na toepassen van RADO-SALIL, is het mogelijk dat andere geneesmiddelen op dezelfde plaats
toegepast, beter door de huid worden opgenomen. In geval van langdurige toepassing of bij
toepassing op grote huidoppervlakken, kunnen de ongewenste effecten van methotrexaat of de
werking van sommige bloedsuikerverlagende geneesmiddelen (sulfonylureumderivaten) versterkt
worden.
Gebruik van RADO-SALIL met voedsel en drank: niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding:
Gebruik RADO-SALIL niet tijdens de zwangerschap of tijdens de borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Hoewel het effect van RADO-SALIL op de rijvaardigheid en op het besturen van machines niet werd
bestudeerd, is het weinig waarschijnlijk dat dit geneesmiddel een schadelijke invloed op deze
bekwaamheden heeft.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van RADO-SALIL: niet van toepassing.
3. HOE WORDT RADO-SALIL HUIDSTIFT GEBRUIKT?
Wrijf zacht met de stift over de pijnlijke zone.
Herhaal dit 3 tot 4 maal per dag.
Niet langer dan 2 tot 3 weken gebruiken zonder een arts te raadplegen.
De zalf in een zeer dunne laag aanbrengen.
Vermijd de zalf met de vingers aan te raken en was de handen met zeep na elke toepassing.
Volg bij het gebruik van Rado-Salil nauwgezet het advies van uw art. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
uw apotheker. Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Wat u moet doen als u meer van RADO-SALIL heeft gebruikt dan u zou mogen:
Wanneer u te veel van RADO-SALIL heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Het risico op een intoxicatie met RADO-SALIL is zeer gering.
Een intoxicatie (salicylisme) kan eventueel voorkomen na langdurig gebruik op de huid van
derivaten van salicylzuur; de symptomen van een matige intoxicatie omvatten: duizeligheid,
oorsuizingen, doofheid, zweten, misselijkheid en braken, hoofdpijn, mentale verwardheid.
Deze symptomen verdwijnen na het stopzetten van de behandeling.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten RADO-SALIL te gebruiken:
Herneem opnieuw de behandeling zoals voorheen.
Als u stopt met het gebruik van RADO-SALIL:
Niet van toepassing.
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4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals alle geneesmiddelen kan RADO-SALIL bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Huid en onderhuidaandoeningen
- Allergische reacties. In dit geval, de behandeling onmiddellijk stopzetten.
Oogaandoeningen
- RADO-SALIL is zeer prikkelend voor de ogen.
Algemene aandoeningen en stoornissen op de plaats van toediening
- RADO-SALIL is zeer prikkelend voor de slijmvliezen
- Indien de zalf toegepast wordt op grote lichaamsoppervlakken en gedurende een langere periode,
kunnen ongewenste effecten optreden ter hoogte van één specifiek orgaan of ter hoogte van het
gehele organisme (bijvoorbeeld: maagdarmproblemen, nierproblemen).
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Opmerking: de zalf laat zich afwassen met water, en eventuele vlekken op de kledij verdwijnen
gemakkelijk tijdens het wassen.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks
melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling
Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U RADO-SALIL HUIDSTIFT?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Zorgvuldig gesloten houden en bewaren bij 15°-25°C,
Uiterste gebruiksdatum:
Gebruik RADO-SALIL niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter de
letters “EXP: (Maand (laatste dag) /Jaar).”
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen
zullen helpen bij de bescherming van het milieu
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat RADO-SALIL? Per gram van het geneesmiddel:
De werkzame bestanddelen zijn: Methylsalicylaat 26,47 mg – Ethylsalicylaat 17,64 mg Hydroxyethylsalicylaat 8,82 mg - Salicylzuur 8,82 mg - Kamfer (racemisch) 4,41 mg - Levomenthol
55,14 mg - Capsicum oliehars (8% capsaïcine) 15,44 mg.
De andere bestanddelen zijn: Cetostearylalcohol emulsifiërend type B - Oleyloleaat - Vaste paraffine
– Witte vaseline.
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Hoe ziet RADO-SALIL er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Farmaceutische vorm: Stift voor lokale toepassing op de huid.
Verpakkingsgrootte: Applicator in plastiek die een huidstift van 25 g bevat.
Afleveringswijze: Geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Registratienummer: BE047844
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
WILL-PHARMA, Rue du Manil 80, B-1301 Wavre.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: 04/2016
De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is: 07/2016.
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