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Furacine Soluble Dressing 2 mg/g zalf
Furacine 2 mg/ml Oplossing voor cutaan gebruik

nitrofural

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 één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die 

niet in deze bijsluiters staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 5 tot 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met 

uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Furacine 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 FURACINE EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Furacine Oplossing voor cutaan gebruik en Furacine Soluble Dressing (wateroplosbare zalf) zijn 
middelen tegen besmetting van de huid op basis van nitrofural, bestemd voor uitwendig gebruik.

Furacine zalf en Furacine Oplossing voor cutaan gebruik worden gebruikt:
- bij besmetting van wonden en verbrandingen met bacteriën
- ter voorkoming van besmetting van wonden en verbrandingen met bacteriën
- bij huidtransplantaties

Furacine Oplossing voor cutaan gebruik verdund met steriel water, wordt ook gebruikt als 
blaasspoeling.

Wordt uw klacht na 5 tot 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw 
arts.

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.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
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Gebruikt u naast Furacine 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. 
Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
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.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Furacine heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de bekwaamheid om een voertuig te besturen 
of op het vermogen om machines te gebruiken.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit middel 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.

Uitwendig gebruik.
Cutaan gebruik.

Wonden en verbrandingen
Het doet er niet toe of de zalf of de oplossing is gekozen, beide vormen werken op dezelfde wijze.

Hoe te gebruiken:
- Besmette wonden:

Na schoonmaken van de wonde, Furacine Soluble Dressing direct op de wonde aanbrengen. Ook 
kan Furacine Soluble Dressing eerst op een gaasverband worden aangebracht dat op de wonde 
wordt gelegd. 

Voor het aanbrengen van Furacine Oplossing voor cutaan gebruik een stukje gaas gebruiken. Bij 
aanbrengen van kompressen, moeten deze vooraf in een proper schaaltje met een weinig Furacine 
Oplossing voor cutaan gebruik overgoten worden; giet nooit overtollige oplossing terug in de fles.
Furacine Oplossing voor cutaan gebruik kan bij een lage temperatuur troebel worden. Breng in 
zo’n geval de fles in een warmwaterbad van ongeveer 60°C totdat de oplossing weer helder is. 
Bewaar de fles nadien op een wat minder koude plaats.

- Brandwonden:
De eerste stap bij elke brandwonde is 15 minuten lang spoelen met koud water om het inbranden 
te beperken. Daarna Furacine Soluble Dressing of Furacine Oplossing voor cutaan gebruik 
aanbrengen op dezelfde manier als aangegeven voor besmette wonden. Ernstige verbrandingen 
moeten in een ziekenhuis behandeld worden.

Hoe dikwijls en hoe lang:
- Bij besmette wonden wordt meestal tweemaal per dag Furacine aangebracht. Wanneer na 5 tot 7 

dagen behandeling nog geen duidelijke verbetering is opgetreden, moet u een dokter raadplegen.
- Bij verbrandingen niet meer dan éénmaal per dag aanbrengen. De dokter beslist echter hoe vaak 

het verband verwisseld moet worden.
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Blaasspoeling
Alleen verdunde Furacine Oplossing voor cutaan gebruik mag worden gebruikt. Volg stipt de 
aanwijzingen van uw dokter.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u teveel van Furacine Soluble Dressing of Furacine Oplossing heeft gebruikt of ingenomen, 
neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Furacine is bestemd voor uitwendig gebruik. Mocht Furacine langs de mond zijn ingenomen, dan kan 
misselijkheid, braken en hoofdpijn ontstaan. Waarschuw direct een dokter. Deze kan overwegen de 
patiënt te doen braken of een maagspoeling uit te voeren.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Wenst u het gebruik van Furacine stop te zetten? Neem dan eerst contact op met uw arts of apotheker.

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.

Ongeveer 1 persoon op 100 verdraagt Furacine niet goed. De huid wordt dan rood, prikt en jeukt op 
de plaats waar het product is aangebracht. Als u deze tekenen zou vertonen, stop dan direct met de 
toepassing van Furacine en neem contact op met uw dokter.

Gebruik van nitrofural kan resulteren in overgroei van bacteriën of schimmels, wat kan leiden tot een 
secundaire infectie.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 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
Galileelaan 5/03 - 1210 BRUSSEL
Postbus 97 - 1000 BRUSSEL Madou
Website: www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail: adr@fagg.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.
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Furacine Soluble Dressing en Furacine Oplossing voor cutaan gebruik: bewaren bij kamertemperatuur
(15-25°C). Als Furacine Oplossing voor cutaan gebruik te koud wordt bewaard, kan de oplossing 
troebel worden. In dit geval de fles in een warmwaterbad van ongeveer 60°C brengen totdat de 
oplossing weer helder is. 

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is, voor Furacine Soluble 
Dressing, te vinden opde doos, het etiket en in de vouw van de tube na EXP, en voor Furacine 
Oplossing voor cutaan gebruik op de doos en 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 nitrofural 2 mg/g of 2 mg/ml.
- De andere stoffen in dit middel zijn 

o Furacine Soluble Dressing: macrogol 300, 1000, 3000.
o Furacine Oplossing voor cutaan gebruik: macrogol 300, 1500 en gezuiverd water.

Hoe ziet Furacine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Furacine Soluble Dressing is een gele zalf in tuben van 15 g, 28 g en 30 g of aluminium zakken van 
375 g (hospitaalgebruik).
Furacine Oplossing voor cutaan gebruik is een heldere gele vloeistof in bruine glazen flessen van 200 
ml, 250 ml of 500 ml (hospitaalgebruik) en 2 flessen van 250 ml (hospitaalgebruik).

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Furacine Soluble Dressing - tube: BE089966
Furacine Soluble Dressing - zak: BE300876
Furacine Oplossing voor cutaan gebruik: BE001547

Afleveringswijze: vrij verkrijgbaar.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Limacom nv
Ginderoverstraat 32
3590  Diepenbeek

Fabrikant
Sanico N.V./S.A.
IZ 4- Veedijk 59
B-2300 Turnhout

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 09/2021.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2021.
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