ALGIS-SPRAY, Huidspray, oplossing
Terpentijnolie 59,0 mg/g – Kamfer (racemisch) 59,0 mg/g – Menthol 35,4 mg/g
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift 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 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 bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Algis-spray gebruikt?
2. Wanneer mag u Algis-spray niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Algis-spray?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Algis-spray?
6. Aanvullende informatie
1.

WAARVOOR WORDT ALGIS-SPRAY GEBRUIKT?
Algis-spray is een huidspray. Het is een oplossing voor gebruik op de huid tegen pijnlijke spier- en
gewrichtsaandoeningen.
Algis-spray is aangewezen bij de symptomatische behandeling van spier- en gewrichtspijn.

2.

WANNEER MAG U ALGIS-SPRAY NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Algis-spray niet gebruiken?
-

U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.

-

Niet aanbrengen op de slijmvliezen.

-

In geval van een aandoening en/of een infectie van de huid: open wonden, blaasjes, blaren,
brandwonden.

-

Bij kinderen jonger dan 10 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Algis-spray?

-

Vermijd contact met ogen en slijmvliezen.

-

Het product is licht ontvlambaar en mag niet verstoven worden in de nabijheid of in de richting van een
vlam of van een gloeiend voorwerp.

-

Kinderen (vooral zuigelingen) zijn bijzonder gevoelig voor sommige bestanddelen van Algis-spray. Het
gebruik van Algis-spray op de huid kan aanleiding geven tot daling van de bloeddruk, een blauwe kleur
van de huid en stuipen. Gebruik Algis-spray niet bij kinderen jonger dan 10 jaar.

-

Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Algis-spray nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Bij zwangerschap en borstvoeding wordt het gebruik van Algis-spray afgeraden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Stoffen in Algis-spray waarmee u rekening moet houden
Algis-spray bevat benzoëtinctuur. Deze stof kan licht irriterend zijn voor de huid, de ogen en slijmvliezen.
3.

HOE GEBRUIKT U ALGIS-SPRAY?
Gebruik Algis-spray 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.
De gebruikelijke dosering is:
2 à 3 maal per dag in functie van de intensiteit van de pijn.
Bij een extra belasting van de spieren: vóór en na de inspanning.
Plaats de spray op een afstand van ongeveer 20 cm van de huid en verstuif gedurende enkele seconden
over het te behandelen lichaamsdeel. Inwrijven of masseren is niet nodig.
De spray mag in elk positie gebruikt worden.

Heeft u te veel van Algis-spray gebruikt?

Wanneer u teveel Algis-spray zou hebben gebruikt of Algis-spray zou hebben ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Kinderen, en vooral zuigelingen, kunnen symptomen van overdosering vertonen na lokale toediening.
-

Symptomen:
Een lichte overdosering kan soms voorkomen en wordt gekenmerkt door hoofdpijn, duizeligheid,
misselijkheid en braken. Ernstige overdoseringen met kamfer, menthol of terpentijnolie kunnen
soms voorkomen bij kinderen en zuigelingen, zelfs bij uitwendig gebruik.
Zeer ernstige overdosering kan leiden tot ernstige vergiftiging (intoxicatie). De symptomen van
intoxicatie zijn: shock, blauwe kleur van de huid, plotselinge daling van de bloeddruk, verhoging
van de lichaamstemperatuur, stuipen, coma.

-

Behandeling:
Bij lichte overdosering: stop de behandeling. Dit is doorgaans voldoende om de symptomen te doen
verdwijnen.
Bij ernstige overdosering: verwittig onmiddellijk een dokter.

-

Raadgeving aan de geneesheer voor behandeling:
In geval van ernstige intoxicatie dient een symptomatische behandeling te worden ingesteld teneinde
de circulatoire en respiratoire functies te herstellen, eventueel in combinatie met hemoperfusie op
actieve kool of een wisseltransfusie. De convulsies kunnen gecontroleerd worden door intraveneuze
inspuiting van diazepam of een barbituraat met snelle werking.

Bent u vergeten Algis-spray te gebruiken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Als u stopt met het gebruik van Algis-spray
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
4.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan Algis-spray bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
-

Eventuele lokale allergische reacties (uitslag, jeuk, huidontsteking). Stop dan de behandeling.

-

Huidirritatie.

-

Mogelijkheid van plaatselijke roodverkleuring van de huid, dit is een normale reactie.

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 ALGIS-SPRAY?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Elke verhitting vermijden, verwijderen van vuur,
warmtebronnen en zonlicht. De spuitbus staat onder druk en mag niet doorboord worden of in het vuur
geworpen worden, zelfs niet als ze leeg is.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
“EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee
of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6.

AANVULLENDE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Algis-spray?
-

De werkzame stoffen in Algis-spray zijn terpentijnolie 59,0 mg/g, kamfer (racemisch) 59,0 mg/g en
menthol 35,4 mg/g.

-

De andere stoffen in Algis-spray zijn benzoëtinctuur, benzylalcohol, methylsalicylaat, vitamine E
nicotinaat en ethanol 96 %. Drijfgas: Stikstof.

Hoe ziet Algis-spray eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Aluminium spuitbus met 150 ml oplossing.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant.
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE244876
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/2014.

