Bijsluiter
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Aqua Cuprozincica Conforma 7,65 mg/ml - 25,5 mg/ml, oplossing voor cutaan gebruik
kopersulfaat en zinksulfaat
Synoniem: Dalibourwater
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts, apotheker of
verpleegkundige 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, apotheker of verpleegkundige.
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 Aqua Cuprozincica Conforma en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt ?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Aqua Cuprozincica Conforma en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
Geneesmiddelengroep: Preparaat voor de behandeling van huidaandoeningen.
Therapeutische indicaties: Aqua Cuprozincica Conforma wordt gebruikt bij pyodermitis
(huidaandoening met ettervorming veroorzaakt door bacteriën), geïnfecteerd eczeem en bij impetigo.
Geprefabriceerd medicijn bestemd om door de officina-apotheker gebruikt te worden voor de
bereiding van magistrale en officinale bereidingen.
Wordt uw klacht na een aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6
van deze bijsluiter.
- Niet gebruiken op geïnfecteerde of nattende huidaandoeningen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?
- Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit medicijn gebruikt.
- Kopersulfaat is onverenigbaar met alkaliën, fosfaten, jodiden, chromaten, borax, calcium- en
loodzouten.
- Zinksulfaat is onverenigbaar met loodacetaat, calciumzouten, zepen, alkaliën en alkalisch
reagerende stoffen, gelatine, ichtammol, looistoffen, proteïnezilver.
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Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Geen specifieke informatie.
Gebruikt u nog andere medicijnen?
Gebruikt u naast Aqua Cuprozincica Conforma nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of
gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
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 medicijn gebruikt.
Over gebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding zijn tot heden geen nadelige gevolgen bekend.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts, apotheker of
verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw
arts, apotheker of verpleegkundige.
De geadviseerde dosering is:
Uitwendig gebruik: onder de vorm van natte verbanden of in aanstipping. 1/5 te verdunnen met water.
De kompressen op de te behandelen plaats leggen en deze regelmatig (om de 2 uur) bevochtigen met
de 1/5 verdunde oplossing. Geen afsluitend verband gebruiken aangezien dit verdamping van de
vloeistof verhindert. Hierdoor kan verweking van de huid optreden en kan de groei van bacteriën op
de huid worden bevorderd. Indien mogelijk dient men de behandeling ’s nachts verder te zetten.
Als u de indruk heeft dat de werking van Aqua Cuprozincica Conforma te sterk of te zwak is, licht dan
uw arts of apotheker in.
Indien onvoldoende resultaat verkregen wordt (bijvoorbeeld bij impetigo), is overschakeling op een
meer specifieke behandeling aangewezen.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Geen specifieke informatie.
Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?
Wanneer u teveel van Aqua Cuprozincica Conforma heeft gebruikt of ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van dit medicijn
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
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4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.
- Overgevoeligheidsreacties op één van de bestanddelen van het preparaat kunnen optreden.
- In geval van kortstondige huidaandoeningen is het aan te raden de natte verbanden niet langer dan
2 – 4 dagen op de te behandelen plaats aan te brengen; zoniet bestaat er kans dat er verweking van
de huid optreedt.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks
melden via:
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
Galileelaan 5/03
Postbus 97
1210 BRUSSEL
1000 BRUSSEL
Madou
Website: www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail: adr@fagg.be
Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit
medicijn.
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht, bij kamertemperatuur (15°C –
25°C). De fles zorgvuldig gesloten houden.
Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket na “EXP”.
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier
afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit medicijn?
- De werkzame stoffen in dit medicijn zijn kopersulfaat (7,65 mg/ml) en zinksulfaat (25,5 mg/ml).
- De andere stoffen in dit medicijn zijn saffraantinctuur, kamferspiritus, glycerol en water.
Hoe ziet Aqua Cuprozincica Conforma eruit en wat zit er in een verpakking?
Farmaceutische vorm: oplossing voor cutaan gebruik
Verpakkingsgrootte: glazen fles van 1 liter
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Conforma NV
Zenderstraat 10
9070 Destelbergen
België
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Tel: +32 (0)9 228 20 00
Fax: +32 (09) 228 22 62
e-mail: info@conforma.be
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE199166
Afleveringswijze: vrije aflevering
Dit product is bedoeld voor gebruik door de officina-apotheker voor de magistrale en officinale
bereidingen en wordt niet als dusdanig aan het publiek verkocht.
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit medicijn contact op met de lokale vertegenwoordiger
van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2021
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