
 
  

BIJSLUITER MEDISEPTA 1% (m/m) strooipoeder  

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat.  
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Medisepta poeder 
zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken. -Bewaar deze bijsluiter. 
Misschien heeft u hem nog een keer  

nodig. -Raadpleeg uw apotheker, als u meer informatie of advies nodig heeft. -Ga 
naar uw arts, als uw verschijnselen verergeren of na 7 dagen niet verbeteren.  

Inhoud van deze bijsluiter
1 Wat is Medisepta 1% (m/m) poeder en waarvoor wordt het gebruikt?  

:  

2 Wat u moet weten voordat u Medisepta 1% (m/m) poeder gebruikt  
3 Hoe wordt Medisepta 1% (m/m) poeder gebruikt?  
4 Mogelijke bijwerkingen  
5 Hoe bewaart u Medisepta 1% (m/m) poeder?  
6 Aanvullende informatie  
 

MEDISEPTA 1% (m/m)  
ontsmettend poeder om op de huid aan te brengen. Chloorhexidinediacetaat  

De werkzame stof is: chloorhexidinediacetaat 1% (m/m) Het ander bestanddeel 
is: talk. Registratiehouder en fabrikant : MEDGENIX Benelux n.v. Vliegveld 21 BE-8560 
Wevelgem Registratienummer : 

1. WAT IS MEDISEPTA 1% (m/m) poeder EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?  

413 S 275 F 0  

Strooibus met 20 g ontsmettend poeder.  
Antiseptisch poeder om op de huid aan te brengen.  
Medisepta is ook verkrijgbaar onder de vorm van crème. Medisepta wordt gebruikt om 
besmettingen van de huid te voorkomen en te behandelen. Het poeder is geschikt voor het 
ontsmetten en de aanvullende behandeling

in geval van urineverlies bij incontinentie; -infecties veroorzaakt door bacteriën en schimmels die 
gevoelig  

 van : -huidirritaties, bv. roodheid van de huid ter 
hoogte van de billen  

zijn voor chloorhexidine, bv. bij zwemmers. Preventief gebruik 

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MEDISEPTA 1% (m/m) poe 

Medisepta kan gebruikt worden 
om een uitbreiding van huidinfecties te voorkomen. De opname, in de algemene circulatie, via de 
huid is zeer gering.  

der GEBRUIKT Gebruik Medisepta niet :  
-In de oren. Preparaten die chloorhexidine bevatten mogen namelijk niet in aanraking komen met 

het middenoor bv. na het doorprikken van het trommelvlies.  
-Rond de ogen. Contact met de ogen moet vermeden worden. -Als u overgevoelig (allergisch) 
bent voor Chloorhexidine. Indien u twijfels heeft, vraag advies aan uw arts of apotheker.  
Pas goed op met Medisepta :  
-U moet elk contact met de ogen en met slijmvliezen vermijden.  
-U mag Medisepta poeder niet aanbrengen in de omgeving van de mond (voornamelijk bij 

prematuren en zuigelingen) om te vermijden dat de talk wordt ingeademd.  
-Als u eczema hebt. -U mag Medisepta poeder niet gebruiken op een open wonde. Raadpleeg uw 
arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het 
verleden is geweest.  
Gebruik van Medisepta in combinatie met voedsel en drank :  
Er is geen invloed gekend. Zwangerschap: Normaal gebruik. Over het gebruik tijdens de 
zwangerschap zijn tot op heden geen nadelige gevolgen bekend. Vraag uw arts of apotheker om 
advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Borstvoeding: Normaal gebruik. Over het gebruik 
tijdens de borstvoeding zijn tot op heden geen nadelige gevolgen bekend. Indien er poeder op de 
borsten of op de tepels gestrooid werd is het, echter, aangeraden deze zone vóór de 
borstvoeding te reinigen (om te vermijden dat de zuigeling talk inademt). Vraag uw arts of 
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apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Rijvaardigheid en bediening van 
machines: Er is geen effect op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.  
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Medisepta :  
niet van toepassing.  
Gebruik van Medisepta samen met andere geneesmiddelen :  
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook 
als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.  

3. HOE WORDT MEDISEPTA 1% (m/m) poeder GEBRUIKT?  
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander ad-vies heeft gegeven. Raadpleeg 
bij twijfel uw arts of uw apotheker. De te behandelen plek 2 tot 3 maal per dag met poeder 
bestrooien. Bij zwemmers om schimmelinfecties, die moeilijk te genezen zijn, te voorkomen : de 
voeten zorgvuldig afdrogen en er vervolgens poeder op strooien. De strooibus is niet volledig 
gevuld om het bepoederen te vergemakkelijken. Het poeder is eveneens geschikt voor kinderen 
en baby’s. Als u de indruk heeft dat de werking van Medisepta te sterk of te zwak is, licht dan uw 
arts of apotheker in. Medisepta is enkel bestemd voor uitwendig gebruik. Het moet lokaal, op de 
huid, worden aangebracht. Niet gebruiken op open wonden of recente brandwonden. 
Onverenigbaarheden: Dit poeder niet samen gebruiken met alkalische zepen of anionische 
ontsmettingsmiddelen. Linnen dat in contact is geweest met chloorhexidine poeder moet eerst 
grondig gespoeld worden, alvorens het te bleken met chloorbevattende middelen. Indien het 
linnen vooraf niet grondig genoeg gespoeld werd, kunnen bruine vlekken ontstaan. Daarom is 
bleken met perboraat te verkiezen.  
Wat u moet doen als u meer van Medisepta heeft gebruikt dan u zou mogen : Wanneer u 
Medisepta heeft ingenomen neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het 
Antigifcentrum (070/245.245). Bij inname per ongeluk langs de mond, kan een maagspoeling 
noodzakelijk zijn (chloorhexidine wordt slechts in zeer geringe mate opgenomen uit het 
maagdarmkanaal). De kans op enig algemeen effect bij inname langs de mond is zeer beperkt 
tenzij bij inslikken van zeer grote hoeveelheden van dit poeder. Hierbij moet men rekening 
houden met het risico op leververgiftiging. Prikkeling van de slijmvliezen van het 
maagdarmkanaal kan eveneens optreden. Een op de symptomen gerichte behandeling moet 
ingesteld worden.  

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN  
Zoals alle geneesmiddelen kan Medisepta bijwerkingen hebben, ze komen echter zelden voor. 
Het betreft de volgende, mogelijke, bijwerkingen :  
-Prikkeling van de ogen of van de slijmvliezen. -Gevaar op verminderd horen, bij direct 
contact van het poeder met het middenoor.  

-Zoals geldt voor elke stof die op de huid wordt aangebracht kan, op chloorhexidine, een 
allergische reactie optreden (gekenmerkt door roodheid en/of jeuk).  

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of 
apotheker in.  

5. HOE BEWAART U MEDISEPTA 1% (m/m) poeder?  
Houd Medisepta buiten het bereik en het zicht van kinderen. Bewaren in de oorspronkelijke 
verpakking. Niet bewaren boven 25 °C. Niet gebruiken na de uiterste, op het doosje en op de 
strooibus vermelde, gebruiksdatum. Gebruik Medisepta niet meer na de datum die vermeld staat 
achter “EX”.  

6. AANVULLENDE INFORMATIE  
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of 
apotheker of met de registratiehouder : in België/Belgique/Belgien MEDGENIX BENELUX n.v. 
Vliegveld 21 BE-8560 Wevelgem Tel/Tél: 056 / 42 67 11 Afleveringswijze : Medisepta 1% (m/m) 
poeder kan uitsluitend in de apotheek worden verkregen, zonder medisch voorschrift. Deze 
bijsluiter werd voor het laatst herzien in april 2005 Deze bijsluiter werd voor de laatste keer 
goedgekeurd op maart 2008.  
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