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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Dakin Cooper 0,5 g/100 ml oplossing voor cutaan gebruik
Geconcentreerde natriumhypochlorietoplossing
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.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
Krijgt u 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 na een aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Dakin Cooper 0,5 g/100 ml oplossing voor cutaan gebruik en waarvoor wordt dit middel
gebruikt?
2. Wanneer mag u Dakin Cooper 0,5 g/100 ml oplossing voor cutaan gebruik niet gebruiken of moet u er
extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Dakin Cooper 0,5 g/100 ml oplossing voor cutaan gebruik?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Dakin Cooper 0,5 g/100 ml oplossing voor cutaan gebruik?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.

WAT IS DAKIN COOPER 0,5 G/100 ML OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK EN
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Het is een lokaal ontsmettingsmiddel voor gebruik op de huid behorende tot de groep van de
chloorverbindingen.
Dakin Cooper is aangewezen bij:
de verzorging en de ontsmetting van de huid en de slijmvliezen (bijvoorbeeld in de gynaecologie,
pediatrie en dermatologie);
de lokale behandeling van wonden en oppervlakkige besmettingen van de huid.
Dakin Cooper wordt ook toegepast in de chirurgie bij de ontsmetting van wonden.
2.

WANNEER MAG U DAKIN COOPER 0,5 G/100 ML OPLOSSING VOOR CUTAAN
GEBRUIK NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Dakin Cooper niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek
6.
In geval van brandwonden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Dakin Cooper?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
-

Dakin Cooper kan sommige kledingstukken ontkleuren.
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Niet uitdrinken.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?" te lezen.

Kinderen
Dakin Cooper mag gebruikt worden bij kinderen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Dakin Cooper 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.
-

Niet tegelijkertijd met andere desinfecterende middelen gebruiken.
Niet tegelijkertijd met zeep gebruiken.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
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.
Geen tegenaanwijzingen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
3.

HOE GEBRUIKT U DAKIN COOPER 0,5 G/100 ML OPLOSSING VOOR CUTAAN
GEBRUIK?

Gebruik dit geneesmiddel 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 aanbevolen dosering is:
Dakin Cooper moet onverdund gebruikt worden:
voor spoeling: het wassen van wonden;
voor doordrenkte kompressen;
voor baden: vingerbad, voetbad, zitbad.
De behandeling herhalen naar behoefte.
Gebruik bij kinderen
Dakin Cooper mag gebruikt worden bij kinderen.
Heeft u te veel van Dakin Cooper gebruikt?
Wanneer u te veel van Dakin Cooper heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
In het geval de oplossing toevallig wordt uitgedronken, kan zij een irritatie en aantasting van de
slijmvliezen teweegbrengen, vergezeld van pijnen en braken. De behandelende geneesheer, die de
passende maatregelen zal nemen, dient onmiddellijk verwittigd te worden (tegengif: bicarbonaat (2 tot 5
g) of natriumthiosulfaat (in een 1 tot 2,5 % oplossing).
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Bent u vergeten Dakin Cooper te gebruiken?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van Dakin Cooper
Niet van toepassing.
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 dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Een gevoel van branderigheid of prikkeling kan optreden (in geval van belangrijke wonden of in de
gynaecologische chirurgie). Dit heeft geen gevolgen en de behandeling dient niet gewijzigd te worden.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:
België
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
Postbus 97
B-1000 Brussel Madou
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Luxemburg
Le Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy
Tel : (+33) 3 83 65 60 85 / 87
Fax : (+33) 3 83 65 61 33
E-mail : crpv@chru-nancy.fr
of
La Division de la Pharmacie et des Médicaments
Tel. : (+352) 2478 5592
Fax : (+352) 2479 5615
E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5.

HOE BEWAART U DAKIN COOPER 0,5 G/100 ML OPLOSSING VOOR CUTAAN
GEBRUIK?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
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Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking
na ‘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 u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.

INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Dakin Cooper?
De werkzame stof in Dakin Cooper is geconcentreerde natriumhypochlorietoplossing (hoeveelheid
als actief chloor 0,5 g/100 ml).
De andere stoffen in Dakin Cooper zijn kaliumpermanganaat - natrium dihydrogeniumfosfaat
dihydraat voor pH van 10,5 - gezuiverd water voor 100 ml.
Hoe ziet Dakin Cooper eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dakin Cooper is een geneesmiddel onder de vorm van een oplossing voor cutaan gebruik en is
verkrijgbaar in een fles van 60 ml, 250 ml, 500 ml en in een doos met 24 flessen van 250 ml
(hospitaalverpakking).
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Vemedia Manufacturing B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen
Nederland
Neem voor alle bijkomende informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de registratiehouder:
Vemedia Consumer Health Belgium N.V.
Gaston Crommenlaan 8
B-9050 Gent
Tel: +32 9 296 2149
E-mail: contact@vemedia.be
Fabrikant
Cooperation Pharmaceutique Française
2, rue de la Saussaie
F-77310 Saint Fargeau Ponthierry
Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE156195
Afleveringswijze
Vrij verkrijgbaar geneesmiddel.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 05/2020.

Page 4 of 4

