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INOTYOL, zal 

BENAMING 

 

Ichtammolum 1,50 g 

SAMENSTELLING 

Zinci oxidum 15,00 g 

Titanii dioxidum 5,00 g  

Adeps lanae - Paraffinum liquidum - Vaselinum - Aetheroleum lavandulae - Aqua purificata q.s. 

pro 100,00g 

 

Zalf, tube van 90 g. 

FARMACEUTISCHE VORM 

 

Inotyol is een cicatriserend en licht antiseptisch geneesmiddel voor uitwendig gebruik op de 

huid. 

FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP 

 

REGISTRATIEHOUDER, FABRIKANT 

URGO N.V. - Drie  Bomenstraat, 16 b 

Registratiehouder 

1180 BRUSSEL 

 

Laboratoires URGO - Parc Excellence 2000 -  

Fabrikant 

2 avenue de Strasbourg - 21800 Chevigny St Sauveur - France 

 

Luierdermatitis, wintergezwellen, kloven, eczema, oppervlakkige wonden, weinig uitgebreide 

brandwonden 

AANGEWEZEN BIJ 

 

Niet gebruiken op geïnfecteerde of etterende letsels, ook niet bij een gekende 

overgevoeligheidsreactie op één of meer bestanddelen van Inotyol. 

OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET 

WORDEN VERMEDEN 

 

Contact met de ogen en de slijmvliezen dient vermeden te worden. 

BIJZONDERE VOORZORGEN 

 

Er wordt geen melding gemaakt van tegenaanwijzingen bij het gebruik van Inotyol bij zwangere 

of zogende vrouwen.  

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING 

Nochtans dient bij toepassing tegen kloven, de borsten of tepels , de oppervlakte goed gereinigd 

te worden alvorens borstvoeding  te  geven, dit om een  inname via de mond door de zuigeling te 

vermijden. 
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Luierdermatitis: Na ieder toilet, de huid voorzichtig droogdeppen en een dikke laag zalf 

aanbrengen op de aangetaste oppervlakte. 

HOE GEBRUIK EN HOEVEEL 

 

Andere indicaties: Inotyol zalf op de gekwetste huid breed uitsmeren, dit 2 of 3 keer per dag. In 

geval van oppervlakkige wonden dienen deze ontsmet te worden voor het aanbrengen van de 

zalf. Indien nodig met een compres bedekken. 

 

Lokale toediening - Uitwendig gebruik 

TOEDIENINGSWIJZE EN TOEDIENINGSWEG 

 

Zoals voor iedere stof die op de huid wordt aangebracht is een overgevoeligheidsreactie op een 

of meer bestanddelen van Inotyol, en meer bepaald op lanoline, mogelijk. 

ONGEWENSTE EFFECTEN 

 

Bewaren bij kamertemperatuur (15°C -25°C) 

BEWARING 

Men moet zich refereren naar de vervaldatum die op de verpakking vermeld is "EX": de eerste 

cijfers duiden de maand aan, de laatste cijfers het jaartal. De vervaldatum is de laatste dag van de 

maand. 

 

BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN  

 

September 2006 

DATUM VAN LAATSTE REVISIE VAN DE BIJSLUITER 
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