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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 

 
NIX Crème Rinse, 10 mg/g lotion 

Permethrine 
 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u NIX Crème 
Rinse zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.  
 
 Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
 Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
 Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.  
 Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bj u een bijwerking optreedt die 

niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 

1. Wat is NIX Crème Rinse, 10 mg/g lotion en waarvoor wordt het gebruikt ? 

In deze bijsluiter: 
 

2. Wat moet u weten voordat u NIX Crème Rinse, 10 mg/g lotion gebruikt ? 
3. Hoe wordt NIX Crème Rinse, 10 mg/g lotion gebruikt ? 
4. Mogelijke bijwerkingen. 
5. Hoe bewaart u NIX Crème Rinse, 10 mg/g lotion ? 
6. Aanvullende informatie. 
 
 

1. WAT IS NIX CREME RINSE 10 mg/g LOTION EN WAARVOOR WORDT HET 
GEBRUIKT 

 
NIX Crème Rinse bevat permethrine, een antiparasitaire stof die luizen en de eitjes ervan 
doodt. 

 
Aangewezen bij de behandeling van hoofdluis. 
NIX Crème Rinse kan ook preventief gebruikt worden bij mensen die zich in een school of 
andere instellingen bevinden waar er een luizenepidemie heerst. 

 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NIX CREME RINSE 10 mg/g LOTION 

GEBRUIKT 
 

Gebruik NIX Crème Rinse niet 
Als u overgevoelig bent voor permethrine, synthetische pyrethroïden, pyrethrines en/of voor 
één van de andere bestanddelen van NIX Crème Rinse. 

 
Wees extra voorzichtig met NIX Crème Rinse 
• Voor verplegend personeel dat dikwijls het product toedient is het dragen van 

handschoenen aangeraden. 

• Bij kinderen onder de 6 maand zal NIX Crème Rinse gebruikt worden onder medisch 
toezicht. 

• Indien u een bijkomende huidziekte heeft, raadpleeg uw arts. 

• Vermijd dat NIX Crème Rinse in de ogen terecht komt. Is dit het geval, de ogen 
spoelen met voldoende water. 
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• Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van NIX 
Crème Rinse in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen. 

 
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing 
is, of dat in het verleden is geweest. 

 
Gebruik van NIX Crème Rinse in combinatie met andere geneesmiddelen 
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft 
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Gebruik NIX Crème Rinse enkel volgens advies van uw arts. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 

 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en de 
bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk. 

 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van NIX Crème Rinse 
Cetylalcohol en stearylalcohol kunnen lokale huidreacties veroorzaken (bijv. 
contactdermatitis). 
Methyl- en propylparahydroxybenzoaat kunnen overgevoeligheidsreacties (mogelijkerwijze 
vertraagd) uitlokken. 
Propyleenglycol kan huidirritatie veroorzaken. 

 
 

3. HOE WORDT NIX CREME RINSE 10 mg/g LOTION GEBRUIKT 
 

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. 
Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. 
 
Als de verschijnselen verergeren of niet verbeteren, raadpleeg dan uw arts of uw apotheker 
omdat er mogelijkerwijze een resistentie kan optreden voor dit product. 
 
Volwassenen en kinderen boven de 6 maand: 
Behandeling: 
Eerst het haar goed wassen met een normale shampoo, daarna spoelen en lichtjes 
afdrogen. 
NIX Crème Rinse goed schudden voor het gebruik. 
Breng genoeg NIX Crème Rinse op de schedelhuid en het haar aan, ook achter de oren en 
in de nekstreek zodat het geheel bedekt is. 
De inhoud van een fles is voldoende om het haar met een normale dikte tot op 
schouderlengte te behandelen. 
NIX Crème Rinse gedurende 10 minuten met het haar in contact laten, nadien goed spoelen 
met water en drogen zoals naar gewoonte. 
Er kunnen nog dode neten (luizeneieren) op de haren kleven. Dat is geen teken van mislukte 
behandeling. U kunt uw haar kammen met een speciale kam ingesloten in de verpakking en 
zo de dode eieren verwijderen. 
Na één week controleert u het resultaat van de behandeling. Indien u nog levende luizen 
aantreft, kan de behandeling met hetzelfde product herhaald worden. Indien u na 14 dagen 
vaststelt dat de hoofdluis nog actief is, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
Preventief gebruik: 
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Op dezelfde manier gebruiken als hierboven beschreven. NIX Crème Rinse zal éénmaal per 
week gebruikt worden met een maximum van 8 weken. 
 
Bejaarden: 
Raadpleeg uw arts. De behandeling zal onder medisch toezicht gebeuren. 
 
Kinderen jonger dan 6 maand: 
Bij kinderen tussen 2 en 6 maand mag NIX Crème Rinse slechts onder medisch toezicht 
worden gebruikt; raadpleeg uw arts. 
 
Wat u moet doen als u meer van NIX Crème Rinse heeft gebruikt/ingenomen dan u zou 
mogen 
In geval van accidentele inname is het mogelijk dat isopropylalcohol (één van de 
bestanddelen van NIX Crème Rinse) een alcoholische intoxicatie zou veroorzaken bij kleine 
kinderen. Isopropylalcohol is in een concentratie van 200 mg/g toegevoegd. 

 
Een maagspoeling kan uitgevoerd worden binnen de twee uren na accidentele inname. De 
therapie zal vooral steunen op het behouden van het vochtevenwicht door infusie van 
elektrolyten. Het suikergehalte zal gecontroleerd worden en de lichaamstemperatuur hoog 
genoeg gehouden. 
In extreme gevallen kan een hemodialyse of peritoneale dialyse nodig zijn. 

 

Wanneer u te veel van NIX Crème Rinse heeft gebruikt of ingenomen, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten NIX Crème Rinse te gebruiken 
Niet van toepassing. 

 
Als u stopt met het gebruik van NIX Crème Rinse  
Alleen te gebruiken bij hoofdluis of als kortdurende preventie (maximum 8 weken) bij 
luizenepidemie. 

 
 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan NIX Crème Rinse bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet 
iedereen deze bijwerkingen krijgt. 
 
Jeuk soms ook al aanwezig ten gevolge van de luizeninfectie wordt het meest frequent 
gemeld. 
Lichte roodheid en prikkelingen van de behaarde hoofdhuid kunnen af en toe optreden. 
Een beperkt blijvende vluchtige huiduitslag of waterzucht werd gemeld. 
 
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt 
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 

 

5. HOE BEWAART U NIX CREME RINSE 10 mg/g LOTION  

 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
Bij kamertemperatuur (15°-25°C) en buiten invloed van licht bewaren. 
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Gebruik NIX Crème Rinse niet meer na de vervaldatum achter “EX” op het etiket of de 
buitenverpakking. 
De eerste twee cijfers komen overeen met de maand, de laatste cijfers met het jaar. 
De vervaldatum is de laatste dag van de maand waarin het geneesmiddel vervalt. 
 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk 
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. 
Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 
 
 

6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Wat bevat NIX Crème Rinse, 10 mg/g lotion 
 

• Het werkzame bestanddeel is permethrine, overeenkomend met respectievelijk 10 
mg per g. 

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: isopropylalcohol - Stearalkoniumchloride - 
Cetylalcohol - Ceteth-10 - Hydroxyethylcellulose – Gehydrolyseerde dierlijke eiwitten 
– Methylparahydroxybenzoaat - Balsem Fir Canada - Geurstof 06070 - 
Propylparahydroxybenzoaat - Propyleenglycol - Sunset Yellow (E110) - Citroenzuur – 
Gezuiverd water 

 
Isopropylalcohol is in een concentratie van 200 mg/g toegevoegd. 
 
Hoe ziet NIX Crème Rinse, 10 mg/g lotion er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
Plastiek fles met 59 ml lotion in de vorm van vloeibare crème, bestemd voor uitwendig 
gebruik op de hoofdharen. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale 
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 
 
Registratiehouder 

 
Omega Pharma Belgium NV 
Venecoweg 26 
BE-9810 Nazareth 
België 
 
Fabrikant 
 
Omega Teknika,  
Farnham Drive, Finglas , Dublin 11,  
Ireland 
 
of 
 
Stiefel Laboratories Limited, 
Finisklin Business Park, 
Sligo, Ireland. 
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Afleveringswijze 
Vrije afgifte. 
 
Registratienummer 
1902 IS 62 F 11 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 14/05/2007 

 
 

 

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg. 
 
Voor verplegend personeel dat dikwijls het product toedient is het dragen van handschoenen 
aangeraden. 
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