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BIJSLUITER  

 
 
 
Benaming  
 
MEFREN®-KLEURLOOS  
Chlorhexidinum 
 
 
 
Samenstelling 
 
Chlorhexidinum gluconicum 0,5 g - Isopropanolum - Aqua purificata q.s. ad 100 ml.  
 
 
 
Farmaceutische vorm en presentatie 
 
Oplossing voor cutaan gebruik, in druppelflesje met 50 ml  
Uitwendig gebruik 
 
 
 
Farmacotherapeutische groep 
 
Ontsmettende oplossing 
 
 
 
Registratiehouder 
 
Novartis Consumer Health N.V. 
Medialaan 30/5 
1800 Vilvoorde 
 
 
 
Fabrikant 
 
Gebro Pharma GmbH 
A – 6391  Fierberbrunn 
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Aangewezen bij  
 
Mefren-Kleurloos is aangewezen bij het ontsmetten van oppervlakkige letsels van de huid zoals 
schrammen en het ontsmetten van kleine huidwonden zoals snijwondjes. 
Mefren-Kleurloos is ook aangewezen bij de ontsmetting van de huid vòòr heelkundige ingrepen, 
vòòr inspuitingen of vòòr het plaatsen van een sonde. 
 
 
 
Omstandigheden waarbij het gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden  
 
In geval van overgevoeligheid voor chloorhexidine of isopropanol.  
Niet gebruiken op open wonden of eczemateuse letsels. 
Chloorhexidine mag niet in contact komen met het inwendige oor. Mefren-Kleurloos mag 
bijgevolg niet in de uitwendige gehoorgang worden aangebracht in geval van vermoede of 
aangetoonde doorboring (perforatie) van het trommelvlies. 
Bij schedelletsels geen Mefren-Kleurloos gebruiken, want zoals met de meeste ontsmettings-
middelen mag het niet in aanraking komen met hersenvliezen of hersenweefsel. 
Niet onder afsluitend (lucht ondoorlaatbaar) verband aanbrengen. 
Gezien de aanwezigheid van alcohol moet het aanbrengen op wonden met een grote 
oppervlakte of op brandwonden vermeden worden. 
 
 
 
Bijzondere voorzorgen 
 
- Dit product is ontvlambaar gezien de aanwezigheid van alcohol 
- Vermijd toediening van Mefren-Kleurloos op het gezicht, dicht bij de ogen en op de 

slijmvliezen 
- In geval Mefren-Kleurloos per ongeluk in contact met de ogen komt, dient er overvloedig met 

water te worden gespoeld 
- Ondanks de geringe opname door de huid kunnen soms bijwerkingen in het lichaam 

voorkomen 
- Na ontsmetting met Mefren-Kleurloos dient u de huid te laten drogen alvorens een verband 

aan te leggen 
- Bij contact van Javelwater (hypochloriet) met chloorhexidine kunnen bruinachtige vlekken op 

kledingstukken of andere weefsels ontstaan. 
 Wastests hebben aangetoond dat wasproducten met bleekmiddelen (v.b. perboraat) deze 

vlekken verwijderen. 
 
 
 
Onverenigbaarheden 
 
- Vermijd gelijktijdig gebruik van Mefren-Kleurloos met zepen.  
- U mag de oplossing niet bewaren in flessen die met een kurken stop worden afgesloten. 
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Gebruik in geval van zwangerschap en borstvoeding 
 
Mefren-Kleurloos mag gebruikt worden bij zwangerschap en borstvoeding. 
Voorzichtigheid is evenwel aanbevolen bij herhaalde toediening op grote oppervlakken, onder 
een afsluitend (lucht ondoorlaatbaar) verband en op een beschadigde huid (voornamelijk bij 
brandwonden). 
Indien U Mefren-Kleurloos moet gebruiken tijdens de drie eerste maanden van de 
zwangerschap, gedurende een lange periode of op grote oppervlakken, vraag dan eerst raad 
aan uw geneesheer of apotheker. 
 
 
 
Hoe gebruiken en hoeveel ?  
 
Mefren-Kleurloos rechtstreeks of met een steriele wattenprop of kompres op de te ontsmetten 
plaats aanbrengen.  
Zorg ervoor dat er geen vloeistof loopt naar of zich ophoopt ter hoogte van drukzones of in 
lichaamsplooien.  
Het is niet nodig de huid te ontvetten vóór de ontsmetting.   
 
 
 
Maatregelen bij gebruik van te grote hoeveelheden  
 
De eerste tekenen welke men kan waarnemen na inname per ongeluk van Mefren-Kleurloos, 
worden meestal veroorzaakt door isopropanol en komen overeen met de tekenen van een 
alcohol-vergiftiging. 
Gezien chloorhexidine slechts in geringe mate uit het spijsverteringsstelsel wordt opgenomen, 
is het weinig waarschijnlijk dat een inname per ongeluk aanleiding geeft tot algemene effecten, 
behalve bij inname van zeer grote hoeveelheden van het product. 
Neem in geval van inname per ongeluk contact op met uw arts die de gepaste maatregelen zal 
nemen. 
 
 
 
Ongewenste effecten 
 
Soms: irritatie van de huid en de slijmvliezen.  
Zelden: overgevoeligheid (roodheid van de huid, urticaria, ademhalingsproblemen, 
anafylactische shock), aantasting van het gehoor bij aanbrengen in het middenoor. 
Raadpleeg uw arts of uw apotheker bij het optreden van een ongewenst effect dat niet in deze 
bijsluiter is beschreven. 
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Bewaring 
 
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). 
 
Het product heeft een uiterste gebruiksdatum. De vervaldatum is op de verpakking aangegeven 
na de afkorting EX, die door 6 cijfers wordt gevolgd. De 2 eerste cijfers geven de maand (eerste 
dag) en de vier laatste cijfers het jaar van de uiterste houdbaarheidstermijn aan.  
Dit geneesmiddel niet na deze datum gebruiken. 
 
 
 
Laatste bijwerking van de bijsluiter 
 
Oktober 2003. 
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