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Bijsluiter

Mitosyl, zalf
Visleverolie – zinkoxide

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Hij bevat
belangrijke informatie voor uw behandeling.
Indien u andere vragen heeft, indien u twijfels heeft, vraag meer informatie aan uw arts of apotheker.
 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
 Raadpleeg uw apotheker als u informatie of advies nodig heeft.
 Raadpleeg een arts als de verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
 In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig

ervaart, informeer dan uw apotheker.  

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Mitosyl en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Mitosyl gebruikt
3. Hoe wordt Mitosyl gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Mitosyl
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Mitosyl en waarvoor wordt het gebruikt

Farmacotherapeutische groep
Mitosyl is een huidzalf. Ze bevat zinkoxide dat een licht desinfecterende en wondhelende werking
bezit, alsook visleverolie dat vitamine A en D bevat.

Therapeutische indicaties
Behandeling van roodheid in de luierstreek bij zuigelingen (in het bijzonder luiererytheem).

2. Wat u moet weten voordat u Mitosyl gebruikt

Gebruik Mitosyl niet
 In geval van nattende of supergeïnfecteerde letsels.
 In geval van (allergische) overgevoeligheid voor visleverolie of zinkoxide, of voor één van de

andere bestanddelen van Mitosyl.

Pas goed op met Mitosyl
Aangezien sommige bestanddelen van het geneesmiddel allergische reacties kunnen veroorzaken,
met name lanoline, vaseline, parfum en bewaarmiddel (butylhydroxyanisol).
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek « Gebruik van Mitosyl in combinatie
met andere geneesmiddelen » te lezen.
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Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.

Gebruik van Mitosyl in combinatie met andere geneesmiddelen
Er werden tot nu toe geen geneesmiddeleninteracties of andere interacties beschreven.
Licht uw apotheker in als u een ander geneesmiddel gebruikt, ook als het een geneesmiddel betreft
waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 

Gebruik van Mitosyl in combinatie met voedsel en drank
Het gebruik van voedingsstoffen of dranken heeft geen invloed op de activiteit van Mitosyl.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap:
Mitosyl mag tijdens de zwangerschap alleen gebruikt worden indien nodig.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding :
Mitosyl mag niet aangebracht worden op de borsten tijdens de borstvoeding omwille van het risico
van inname van het product tijdens het zuigen. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Mitosyl had tot nu toe geen effect op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Mitosyl
Butylhydroxyanisol kan irriterend zijn in contact met de ogen, de huid of de slijmvliezen. (zie ook
rubriek “Pas goed op met Mitosyl”).

3. Hoe wordt Mitosyl gebruikt?

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij
twijfel uw arts of uw apotheker.

Voor lokale applicatie:
 luiererytheem: in (dikke) laag aanbrengen na elke luiervervanging.
Het gebruik van Mitosyl moet zich beperken tot de symptomatische periode.

Wat u moet doen als u meer van Mitosyl heeft gebruikt dan u zou mogen:
Wanneer u te veel van Mitosyl heeft gebruikt of in geval van onaangepast gebruik, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Wat u moet doen wanneer u Mitosyl vergeet te gebruiken:
Als u vergeten bent om Mitosyl te gebruiken, herneem de behandeling vanaf de volgende
luiervervanging.

Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Mitosyl wordt gestopt
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De behandeling met Mitosyl kan op elk ogenblik stopgezet worden. Als Mitosyl u werd
voorgeschreven, raadpleeg uw arts als u overweegt om de behandeling stop te zetten.
4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Mitosyl bijwerkingen hebben hoewel niet iedereen ze krijgt.

Huidaandoeningen :
Zoals voor elke stof die aangebracht wordt op de huid, is een allergische reactie op elk van de
bestanddelen van Mitosyl en meer in het bijzonder op lanoline, niet onmogelijk.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Mitosyl ?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Bewaren bij een temperatuur niet hoger dan 30°C, in de originele verpakking.

Vervaldatum
Gebruik Mitosyl niet meer na de datum die vermeld staat op de verpakking na het teken « EX ». De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Mitosyl
 De werkzame bestanddelen zijn visleverolie 200 mg en zinkoxide 270 mg per gram zalf
 De andere bestanddelen zijn methylsalicylaat, butylhydroxyanisol, vaseline, lanoline, geraniumolie,

gezuiverd water.

Hoe ziet Mitosyl eruit en inhoud van de verpakking
Mitosyl is een huidzalf
Tubes van 65 g en 150 g.

Registratiehouder:
sanofi-aventis Belgium
Culliganlaan 1C
1831 Diegem

Fabrikant:
Sanofi-Winthrop Industrie
6 boulevard de l’ Europe
21800 Quétigny
Frankrijk

Registratienummer :
166 IS 512 F7
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Vrije aflevering

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 2 juli 2007
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