
ACNERYNE

ACNERYNE®  

( GALDERMA)

XI V A 6 b

Naam  van het  geneesm iddel: 

ACNERYNE®  4 %  (Erythromycinum)  

Kw alit a t ieve  en kw ant it a t ieve  sam enste lling: 

Acneryne 4 %  gel bevat  4 g erythromycine per 100 gram gel.

Voor hulpstoffen, zie rubr iek ' lij st  van hulpstoffen'.

Farm aceut ische vorm : 

Gel.

Klinische gegevens:

Therapeut ische indicat ies: 

Behandeling van acne:  — mat ige of ernst ige acne, overwegend papuleus en 

pustuleus;  — polym orfe acne. 

Doser ing en w ij ze  van toediening: 

De plaatsen die door acne zijn aangetast  eerst  reinigen met  een niet - alkalische 

en weinig detergerende zeep. Zorgvuldig spoelen. Als de huid droog is, een 

kleine hoeveelheid, van de groot te van een erwt , van Acneryne op de acneletsels 

aanbrengen en licht  inmasseren om het  te laten doordringen. Acneryne dient  

één-  à tweemaal daags op de aangedane huidzones te worden aangebracht . 

De behandeling met  Acneryne moet  gedurende tenm inste 8 weken worden 

voortgezet . I ndien geen of onvoldoende verbeter ing of zelfs een verslechter ing 

is opget reden na deze periode, dient  de pat iënt  zijn arts te raadplegen.

Contra- indicat ies: 
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Een gekende overgevoeligheid voor erythrom ycine of voor andere ant ibiot ica 

van de m acrolidengroep of voor één van de overige bestanddelen van de gel.

Bijzondere w aarschuw ingen en voorzorgen bij  gebruik:

Het  gebruik van ant ibiot ica kan gepaard gaan met  de groei van 

ant ibiot icaresistente organism en. Wanneer dit  voorkom t , m oet  de behandeling 

worden stopgezet  en dienen gepaste maat regelen worden genomen.

Acneryne gel is enkel voor uitwendig gebruik en het  contact  m et  de ogen, neus, 

m ond, open wonden en slijm vliezen dient  verm eden te worden. I n geval van 

contact , overvloedig spoelen m et  water.

I n geval van een overgevoeligheidsreact ie of bij  ernst ige irr itat ie m oet  de 

behandeling worden stopgezet . Bij  lichte irr itat ie, wordt  de pat iënt  de raad 

gegeven het  geneesm iddel m inder vaak te gebruiken, het  gebruik t ij delij k stop 

te zet ten of de behandeling volledig te staken.

Kruisresistent ie m et  andere m acroliden en m et  lincom ycine en clindam ycine kan 

voorkom en.

I nteract ies m et  andere geneesm iddelen en andere vorm en van 

interact ie :

Lokale ant i- acnebehandelingen zoals peeling, desquam at ieve producten of 

cosm et ica die alcohol bevat ten, dienen m et  voorzicht igheid gebruikt  te worden 

aangezien dit  m ogelij k cum ulat ieve irr itat ie kan veroorzaken.

Niet  com bineren m et  topische preparaten op basis van clindam ycine;  

erythrom ycine zou zijn binding m et  de 50 S- fract ie van de r ibosomen kunnen 

verm inderen of verhinderen en aldus zijn ant i- bacteriële werking kunnen 

tegenwerken.

Zw angerschap en borstvoeding:

Zwangerschap en lactat ie vormen geen cont ra- indicat ie voor de toediening van 

Acneryne.

Beïnvloeding van de r ij vaardigheid en van het  verm ogen om  m achines 

te  bedienen:

Bij  gebruik van dit  product  werd geen effect  waargenomen op het  vermogen om 

een auto te besturen of een machine te bedienen.

Bijw erk ingen: 
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De bijwerkingen die tot  op heden gerapporteerd werden bij  

erythrom ycinebehandeling lokaal toegepast  zij n:  droogheid, gevoelige huid, 

pruritus, desquamat ie, erytheem, vet te huid, brandend gevoel, huidirr itat ie en 

overgevoeligheidsreact ies.

Het  merendeel van deze react ies wordt  eerder veroorzaakt  door de alcohol of 

andere excipiënten dan erythromycine en zijn reversibel wanneer de 

behandelingsfrequent ie wordt  ver laagd of wanneer de behandeling wordt  

stopgezet .

Buthylhydroxytolueen kan react ies of irr itat ie veroorzaken op de huid, ogen of 

slijm vliezen.

Overdosering: 

Acneryne gel is enkel bestem d voor uitwendig gebruik. Overm at ig gebruik zal 

niet  leiden tot  een beter of sneller resultaat  m aar zal roodheid, desquam at ie of 

ongewenste effecten met  zich meebrengen. De behandeling dient  dan 

onderbroken te worden en een gepaste symptomat ische therapie zal worden 

ingesteld.

Acneryne gel bevat  27,15 g alcohol per tube.

Farm acologische eigenschappen:

Farmacodynamische eigenschappen.

ATC- code:  D10A F02.

Erythromycine is een ant ibiot icum , behorende tot  de groep van de m acroliden. 

Het  is act ief ten opzichte van Gram- posit ieve en Gram - negat ieve kokken, 

alsmede ten opzichte van enkele Gram- negat ieve bacillen.

Het  is act ief tegenover talr ij ke anaerobe kiemen en in het  bij zonder tegenover 

Propionibacter ium  acnes waarbij  de MI C- waarde in het  algemeen lager is dan 1 

m cg/ m l.

Gevallen van resistent ie van deze kiem  werden in de literatuur vermeld.

De werking van eryt rom ycine, een bacter iostat isch ant ibiot icum  en bacter icide in 

hoge doses, wordt  verklaard door de inhibit ie van de proteïnesynthese van de 

kiem .

Erythromycine schijnt  eveneens de product ie van lipase door P. acnes te 

inhiberen. Men weet  dat  dit  enzyme een rol speelt  in het  katabolisme van de 

t r iglyceriden van het  sebum, de product ie van vrije vetzuren en het  inflammatoir 

proces van de acnelaesie.

Farmacokinet ische gegevens.
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Lokaal toegepast  erythrom ycine wordt  niet  of nauwelij ks geresorbeerd.

Gegevens uit  het  preklinisch veiligheidsonderzoek.

Geen gegevens bezorgd.

Farm aceut ische gegevens:

Lijst  van hulpstoffen: 

Acneryne 4 %  gel bevat :  — Butylhydroxytolueen — Hydroxypropylcellulose — 

Ethanol.

Gevallen van onverenigbaarheid: 

Niet  van toepassing.

Houdbaarheid: 

Acneryne 4 %  gel:  3 jaar.

Specia le  voorzorgsm aat regelen bij  bew aren: 

Bewaren bij  een temperatuur lager dan 25°  C.

Aard en inhoud van de verpakking: 

Tube van 30 g.

I nst ruct ies voor gebruik  en verw erking: 

Buiten het  bereik van kinderen houden.

Regist rat iehouder: 

s.a. Galderm a Belgilux n.v., Rij ksweg 14, 2870 Puurs.

Regist rat ienum m er: Acneryne 4 %  gel:  1147 I S 13 F 7.

Aflever ingsw ij ze: 

Vrij e aflever ing.

Datum  van eerste  vergunning/  hernieuw ing van de vergunning:

Acneryne 4 %  gel:  25.10.1993.

Datum  van de laatste  herziening van de tekst / goedkeur ing van de 

SKP:

Datum  van de laatste  herziening van de tekst : 
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21.06.2005.

Datum  van de laatste  goedkeur ing van de SKP: 19.12.2005.

Prijs: 

N a a m Vorm CNK Pr ij s Tb Ty p e

ACNERYNE 30G GEL 4% 1001-510 € 15.50 D Origineel
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