BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Neo-Sabenyl, 0,8 g/100 ml, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik
Chlorofeen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
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.

-

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? 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.

Inhoud van deze bijsluiter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Waarvoor wordt Neo-Sabenyl gebruikt?
Wanneer mag u Neo-Sabenyl niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u Neo-Sabenyl?
Mogelijke bijwerkingen.
Hoe bewaart u Neo-Sabenyl?
Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1. WAARVOOR WORDT NEO-SABENYL GEBRUIKT?
Neo-Sabenyl is aangewezen bij:
-

Wassen van bevuilde of etterende wonden of door een schimmel (mycose) geïnfecteerde huid.

-

Reiniging van met korsten bedekte letsels en van bepaalde zweren (variceuze ulcera).

-

Verwijdering van oorsmeerproppen en reiniging van geïnfecteerd eczeem van de gehoorgang.

-

Ontsmetting van sanitair materiaal, recipiënten, linnen, lakens, luiers, vaat, tegels, muren, enzovoort.

-

Ontsmetting van instrumenten.

-

Wassen van handen, voorbereiding van het operatieveld en verloskundige ontsmetting (obstetrische
antisepsis).
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2. WANNEER MAG U NEO-SABENYL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Neo-Sabenyl niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Neo-Sabenyl?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
-

Gebruik Neo-Sabenyl verdund in water.

-

Om het beste ontsmettende (antiseptische) effect te bekomen, wordt aanbevolen Neo-Sabenyl te
verdunnen in zacht water of gekookt water (15 minuten).

-

Vermijd contact met ogen.

-

Vermijd langdurig gebruik van Neo-Sabenyl op grote oppervlakken geïnfecteerde huid.

-

Bloed en etter verminderen de activiteit van Neo-Sabenyl.

-

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 Neo-Sabenyl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Ether (een vluchtige vloeistof) vermindert de activiteit van Neo-Sabenyl.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Geen bijzondere voorzorgen nodig.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Bij zwangere vrouwen dient het gebruik van Neo-Sabenyl op grote oppervlakken en gedurende lange tijd
te worden vermeden.
Borstvoeding
Bij vrouwen die borstvoeding geven, dient het gebruik van Neo-Sabenyl op grote oppervlakken en
gedurende lange tijd te worden vermeden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen bijzondere voorzorgen nodig.
Neo-Sabenyl bevat geen hulpstoffen met gekend effect.
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3. HOE GEBRUIKT U NEO-SABENYL?
Gebruik Neo-Sabenyl altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Neo-Sabenyl dient voor gebruik in water te worden verdund.
De werking van Neo-Sabenyl neemt niet af in aanwezigheid van zeep.
Uitwendig gebruik.
De gebruikelijke dosering is:
-

Reiniging van wonden, met korsten bedekte letsels, bepaalde zweren (variceuze ulcera), door een
schimmel (mycose) geïnfecteerde huid, eczeem van de gehoorgang en verloskundige ontsmetting
(obstetrische antisepsis): 2 tot 5 maatjes per liter water verdunnen.

-

Wassen van de handen, voorbereiding van het operatieveld en verwijdering van oorsmeerproppen: 5
tot 10 maatjes per liter water verdunnen.

-

Ontsmetting van recipiënten: 2 tot 4 maatjes per liter water verdunnen.

-

Ontsmetting van lakens, linnen, luiers, vaat, tegels, muren, enzovoort: 5 tot 10 maatjes per 5 liter
water verdunnen.

-

Ontsmetting van instrumenten: 10 tot 20 maatjes per liter water verdunnen.
Als de chroomlaag van de instrumenten beschadigd is, dient men 20 g natriumbenzoaat per liter
gebruiksklare oplossing van Neo-Sabenyl toe te voegen.

Heeft u te veel van Neo-Sabenyl gebruikt?
Wanneer u te veel van Neo-Sabenyl heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Indien men accidenteel Neo-Sabenyl inslikt, kan een vergiftiging (intoxicatie) optreden; deze kan tot
uiting komen in gezichtsstoornissen (dubbelzien of diplopie), verwardheid, stuipen (convulsies),
slaperigheid en ademhalingsmoeilijkheden.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts onder meer om nieraantasting te voorkomen.
Bent u vergeten Neo-Sabenyl te gebruiken?
Geen bijzondere voorzorgen nodig.
Als u stopt met het gebruik van Neo-Sabenyl
Geen bijzondere voorzorgen nodig.
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 geneesmiddel kan ook Neo-Sabenyl bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
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Volgende bijwerkingen zijn mogelijk:
-

Irritatie van huid en slijmvliezen.

-

Allergisch contacteczeem.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U NEO-SABENYL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale
bewaarcondities. Gebruik Neo-Sabenyl 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. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Neo-Sabenyl?
-

De werkzame stof in Neo-Sabenyl is chlorofeen 0,8 g/100 ml.
De andere stoffen in Neo-Sabenyl zijn trolamine laurylsulfaat, dinatriumedetaat, lavendelolie,
isopropylalcohol, gezuiverd water.

Hoe ziet Neo-Sabenyl eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Fles van 200 ml en 1 l.
Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./ S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE048824 (200 ml en 1 l)
Afleveringswijze: Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 01/2012.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2012.

