BIJSLUITER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
ASEPTIDERM 0,5%
geïmpregneerde verbandgazen
oplossing voor cutaan gebruik
Cetrimide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- 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.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Aseptiderm gebruikt?
2. Wanneer mag u Aseptiderm niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Aseptiderm?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Aseptiderm?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT ASEPTIDERM GEBRUIKT?
ASEPTIDERM is een ontsmettingsmiddel van de groep van quartaire ammonia.
ASEPTIDERM is gebruikt voor :
- de reiniging en de ontsmetting van de huid bij kleine wondjes.
- de reiniging en de ontsmetting van kleine instrumenten.
2. WANNEER MAG U ASEPTIDERM NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u Aseptiderm niet gebruiken?
Als u allergisch (overgevoelig) bent voor cetrimide of voor andere derivaten van quartair
ammonium of voor één van de hulpstoffen van Aseptiderm.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Aseptiderm?
Contact met de ogen vermijden.
Gebruik over grote huidoppervlakten vermijden.
Aseptiderm mag niet voor het reiniging van zachte ooglenzen gebruikt worden.
Er bestaat onverenigbaarheden met bepaalde bestanddelen : Cetrimide kan door de zepen, de
anionische surfactantia en de zure kleurstoffen ingeactiveerd worden. De etter en het bloed
kunnen eveneens het actieve bestanddeel inactiveren.
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Lees ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" wanneer u reeds andere
geneesmiddelen inneemt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Geen gegevens beschikbaar.
Gebruikt u naast Aseptiderm 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.
Zwangerschap en borstvoeding
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
3. HOE GEBRUIKT U ASEPTIDERM ?
Gebruik Aseptiderm 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.
Geïmpregneerde verbandgazen en de oplossing voor cutaan gebruik zijn voor uitwendig
gebruik bestemd.
Geïmpregneerde verbandgazen :
Open het zakje door het te scheuren langs de lijnen.
Reinig het bepaald gebied met de geïmpregneerde verbandgaas, ontvouwd of als tampon te
gebruiken. Verbandgazen gescheurd in gewone banden in de richting van de breedte kunnen
worden gebruikt als kleine verbanden die door een stukje plak band worden vast gekleefd.
Een of twee maal per dag op de wond aanbrengen.
Oplossing voor cutaan gebruik :
De niet verdunde oplossing gebruiken.
Heeft u te veel van Aseptiderm gebruikt?
Wanneer u te veel van Aseptiderm heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Het risico van te hoge doses bij het gebruik van verbandgazen is onwaarschijnlijk.
De accidentele inname van cetrimide langs de mond kan een irritatie van de gastro-intestinale
slijmvliezen en braken veroorzaken.
In geval van accidentele inname van de oplossing kan een maagspoeling noodzakelijk zijn.
Als u stopt met het gebruik van Aseptiderm
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
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4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Aseptiderm bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Men kan de volgende bijwerkingen verwachten:
- Plaatselijke irritatie en gevoeligheid aan de bestanddelen van de voorbereiding, vooral na
een leggen van lange duur.
- Hoornvliesgiftigheid
- Aanwezigheid van methemoglobine in het bloed als grote huidoppervlakten door het product
worden bedekt (bvb. de gehele borst).
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.
5. HOE BEWAART U ASEPTIDERM?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur.
Gebruik Aseptiderm niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking en de fles na de afkorting EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag
van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
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
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voor informatie van dit geneesmiddel te
krijgen.
Welke stoffen zitten er in Aseptiderm?
Het werkzaam bestanddeel is cetrimide.
De verbandgazen zijn met 3,5 ml oplossing geïmpregneerd, die 17,5 mg cetrimide bevat,
ofwel 5mg/ml.
De oplossing voor cutaan gebruik bevat 500 mg cetrimide per 100 ml, ofwel 5mg/ml.
De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn aromatische essentiele olie van pine,
condensaat van ethyleenoxyde op castorolie, geel van quinoleine (E 104), gezuiverd water.
Geïmpregneerde verbandgazen : de oplossing wordt op watten waterabsorberende viscose
verbandgazen geïmpregneerd.
Hoe ziet Aseptiderm eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
ASEPTIDERM 0,5% geïmpregneerde verbandgazen :
Verbandgazen geïmpregneerd met het actief bestanddeel, de oplossing wordt op watten
waterabsorberende viscose verbandgazen geïmpregneerd.
Dozen van 7 zakjes. Dozen van 1000 zakjes (kliniek verpakking)
ASEPTIDERM 0,5% oplossing voor cutaan gebruik :
Oplossing voor cutaan gebruik
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Plastieken fles van 125 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen :
BELGISCHE LABORATORIA PHARMACOBEL, Scheutlaan, 46-50, 1070 Brussel, Belgïe.
Fabrikanten :
Laboratoria Smeets - Fotografielaan 42 - B-2610 Wilrijk
Klockner Pentapack - Klocknerstraat 1 - B-3930 Hamont Achel
Registratienummers :
Aseptiderm 0,5% geïmpregneerde verbandgazen : BE213464
Aseptiderm 0,5% oplossing voor cutaan gebruik: BE213473
Vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 06/2010
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