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Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Solutio Aluminii Aceto-Tartratis Conforma, oplossing voor cutaan gebruik
Aluminium acetotartraat (in situ bereiding uit aluminium sulfaat 10%)
Synoniem: Burowoplossing
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 Solutio Aluminii Aceto-Tartratis Conforma en waarvoor wordt dit middel gebruikt ?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
3.
Hoe gebruikt u dit middel ?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel ?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.

WAT IS SOLUTIO ALUMINII ACETO-TARTRATIS CONFORMA EN WAARVOOR
WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT

Geneesmiddelengroep: Preparaat voor behandeling van geïnfecteerde huidaandoeningen.
Aluminiumzouten hebben een zwak antiseptische werking en oefenen een
adstringerende werking uit op de huid en de mucosa.
Therapeutische indicaties: Te gebruiken bij geïnfecteerde huidaandoeningen o.a. furunculosis
decubitus en in behandeling van eczeem van het binnenoor.
Geprefabriceerd geneesmiddel bestemd om door de officina-apotheker gebruikt te worden voor de
bereiding van magistrale en officinale bereidingen.
2.

WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN ?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
Gebruik dit geneesmiddel niet als oordruppel bij een geperforeerd trommelvlies.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
- als u nog andere geneesmiddelen neemt gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen” te lezen.
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Raadpleeg uw arts indien de bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Solutio Aluminii Aceto-Tartratis Conforma kan een aanhoudend tintelend en brandend gevoel
veroorzaken.
Geen afsluitend verband gebruiken aangezien dit verdamping van de vloeistof verhindert, hierdoor kan
er verweking van de huid optreden en kan de groei van bacteriën op de huid worden bevorderd.
Alumiumacetotartraat is onverenigbaar met alkaliën, alkalicarbonaten, oplosbare fosfaten, oplosbare
calcium- en loodzouten, looizuur, eiwitten, gelatine, zetmeel.
Kinderen
Geen specifieke informatie
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Solutio Aluminii Aceto-Tartratis Conforma 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 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 geneesmiddel gebruikt.
Het gebruik van Solutio Aluminii Aceto-Tartratis Conforma tijdens de zwangerschap en borstvoeding
is afgeraden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing

3.

HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL ?

Gebruik dit geneesmiddel 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.
De aanbevolen dosering is:
Uitwendig gebruik
-

onder de vorm van natte verbanden: voor gebruik verdunnen in verhouding 1/10 met vers
gekookt en weer bekoeld water.
De verbanden op de te behandelen plaats leggen en deze regelmatig (om de 1 à 2 uur)
bevochtigen met de 1/10de verdunde oplossing. Geen afsluitend verband gebruiken omdat deze
verdamping van de vloeistof tegengaat. Hierdoor bestaat de kans op maceratie (verweking) van
de huid en bevordering van groei van bacteriële flora.
Zo mogelijk moet men ook de behandeling ’s nachts voortzetten.
Bij acute huidaandoeningen zal men de natte verbanden in het algemeen niet langer dan 2-4
dagen aanbrengen (in verband met maceratie van de huid).
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-

Als adstringerende lotion bv. in geval van decubitus: 1/20 verdunning van de oplossing.
Behandeling van eczeem van het binnenoor: een wattenprop bevochtigen met de oplossing en
gedurende 24 uur in de gehoorgang laten.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Solutio Aluminii Aceto-Tartratis Conforma moet gebruiken.
Stop de behandeling niet voortijdig omdat eventueel chronische aandoeningen een lange
behandelingsduur vragen.
U mag het product niet langer dan 4 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Geen specifieke informatie
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u teveel van Solutio Aluminii Aceto-Tartratis Conforma heeft gebruikt of ingenomen, neem
dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Inname van aluminiumzouten uit zich door hun irriterende en mogelijks corrosieve werking en kan
nausea, braken, en constipatie veroorzaken.
Behandeling van overdosering:
- Drinken van grote hoeveelheden water
- Maagspoeling wanneer patiënt niet gebraakt heeft
- Shock opvangen indien patiënt tekenen van collaps vertoont.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Niet van toepassing.
4.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
- Hoge doses aluminium kunnen irriterend en corrosief werken.
- Bij het te lang opleggen van de natte verbanden kan verweking van de huid ontstaan en wordt de
groei van bacteriële flora bevorderd.
Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein 40/ 40
B-1060 Brussel
www.fagg.be
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patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.

5.

HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht, bij kamertemperatuur (15 –
25°C).
De fles zorgvuldig gesloten houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
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 dit middel?
-

De werkzame stof in dit middel is Aluminium acetotartraat
De andere stoffen in dit middel zijn verdund azijnzuur, calciumcarbonaat, gezuiverd water,
wijnsteenzuur

Hoe ziet Solutio Aluminii Aceto-Tartratis Conforma eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Farmaceutische vorm: oplossing voor cutaan gebruik
Verpakkingsgrootte: fles van 1L
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant
NV Conforma
Zenderstraat 10
9070 Destelbergen
België
Tel +32 9 228 20 00
Fax +32 9 228 22 62
Email: info@conforma.be
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen : BE190845
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.
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Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel 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 10/2014
De laatste datum waarop deze bijsluiter herzien werd augustus 2017
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg.
Niet van toepassing
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