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BIJSLUITER  PEVARYL 
 
 
 

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in 
staat. 
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. 
Desalniettemin dient u PEVARYL 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 informatie of advies nodig hebt. 
 

 
 
Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat is PEVARYL en waarvoor wordt het gebruikt? 
2. Wat moet u weten voordat u PEVARYL gebruikt? 
3. Hoe wordt PEVARYL gebruikt? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u PEVARYL ? 
6. Aanvullende informatie 

 
 

PEVARYL 10 mg/g crème, lotion & spray solution 
econazole (nitraat) 
 
 
De werkzame stof is econazole (nitraat). 
 
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn … 
PEVARYL crème : macrogol. palmitostearas, glycerid. polyoxyethylen. glycolysat., paraffin. 
liquid., butylhydroxyanisol., aetherole. ros. compos. (der. nr. 42/446), acid. benzoic. 
PEVARYL lotion : macrogol. palmitostearas, glycerid. polyoxyethylen. glycolysat., paraffin. 
liquid., butylhydroxyanisol., aetherole. ros. compos. (der. nr. 42/446), acid. benzoic., acid. 
silic. colloid. 
PEVARYL spray-solution : aethanol. absol., aetherole. ros. compos. (der. nr. 42/446), 
tris(hydroxymethyl)aminomethan.,propyleneglycol. 
 
 
Registratiehouder: 
Johnson & Johnson Consumer NV 
Roderveldlaan 1 
2600 Berchem 
BELGIË 
 
Fabrikant  
crème, lotion:     
Janssen Pharmaceutica N.V.   
Turnhoutsebaan 30  
B-2340 Beerse  
BELGIË   
 
spray-solution:  
Cilag AG 
Hochstrasse 201 
CH-8205 Schaffhausen  
ZWITSERLAND 
Registratienummer: 
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PEVARYL crème  BE095225 
PEVARYL lotion BE100037 
PEVARYL spray-solution BE099057 
 
 
1. WAT IS PEVARYL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? 
 

 PEVARYL crème : tube met 30 g crème 
PEVARYL lotion : flacon met 30 ml dermatologische melk 
PEVARYL spray-solution : verstuiver (met mechanisch pompsysteem) met 30 g 
solution (zonder drijfgassen). 
 Alle preparaten zijn bestemd voor uitwendig gebruik.  
 

 PEVARYL bevat econazolnitraat, een schimmelwerend middel met 
imidazolstructuur. 

 

 PEVARYL is aangewezen bij de behandeling van schimmelinfecties van de huid die 
al dan niet bijkomend besmet  zijn met grampositieve bacteriën 
Verschillende toepassingsvormen werden op punt gesteld om een optimale 
behandeling mogelijk te maken : 
PEVARYL crème : op het gehele lichaam toepasbaar 
PEVARYL lotion : voor een gevoelige huid, behaarde huid, huidplooien, gehoorgang 

PEVARYL spray solution :  - grote oppervlakken 
    - droge, schilferende schimmelinfecties 
 
In sommige gevallen kan uw arts het noodzakelijk achten om de uitwendige 
behandeling te combineren met een antischimmelgeneesmiddel dat langs de mond 
moet worden ingenomen (= orale behandeling). 
 

 
 
2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U PEVARYL GEBRUIKT ? 
 
Gebruik PEVARYL niet … 
als u overgevoelig (allergisch) bent voor econazole (nitraat) of voor één van de andere 
bestanddelen van PEVARYL. 
 
 
Pas goed op met PEVARYL … 
Contact met de ogen en slijmvliezen vermijden. 
Voorzichtigheid is geboden indien u reeds eerder overgevoeligheid vertoonde voor  
anti-schimmelprodukten op basis van imidazolderivaten. 
Voorzichtigheid is geboden bij voorafbestaand eczeem.  Eerst moet het reeds 
bestaand eczeem worden behandeld, daarna kan de anti-schimmelbehandeling met 
PEVARYL worden gestart. 
Bij irritatie en overgevoeligheid is het aangeraden de behandeling stop te zetten en uw arts 
te raadplegen. 
 
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van 
toepassing is, of dat in het verleden is geweest. 
 
 
 
Gebruik van PEVARYL in combinatie met voedsel en drank 
Geen bijzonderheden. 
 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
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Gezien de hoeveelheid econazol die in het lichaam wordt geabsorbeerd na lokale 
toepassing verwaarloosbaar is,  zijn geen neveneffecten te verwachten bij gebruik van 
PEVARYL crème, lotion of spray-solution tijdens zwangerschap of borstvoeding. 
 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
 
Rijvaardigheid en bediening van machines 
Niet van toepassing. 
 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van PEVARYL 
Geen bijzonderheden. 
 
 
Gebruik van PEVARYL in combinatie met andere geneesmiddelen 
Niet van toepassing. 
 
 
 

3. HOE WORDT PEVARYL GEBRUIKT ? 
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.  
Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. 
 
Hoeveel gebruiken ? 
Tenzij uw arts anders voorschrijft brengt u PEVARYL crème, lotion of spray-solution 2 maal 
per dag aan : 1 maal 's morgens en 1 maal 's avonds. 
 Er zijn geen gegevens over het gebruik van econazol bij zuigelingen en jonge kinderen. 
Doorgaans wordt bij de meeste patiënten een vrij vlugge verbetering vastgesteld. 
Om hervallen te voorkomen is het belangrijk dat u de behandeling niet onderbreekt en 
voldoende lang volhoudt, zelfs wanneer de ziektetekens reeds verdwenen zijn : 

- Een behandelingsduur van minstens 2 weken is nodig bij : huidinfecties veroorzaakt 
door bepaalde gisten (Candida), schimmelinfecties aan de benen en de liesstreek (tinea 
cruris), schimmelinfecties van de niet-behaarde lichaamsdelen (tinea corporis) 

- Een behandelingsduur van minstens 1 maand is nodig bij schimmelinfecties aan de 
voetzolen en de huid tussen de tenen (tinea pedis) 

- Bij schilferende huidinfecties veroorzaakt door Pityriasis versicolor is een 
behandelingsduur van minstens 2 weken noodzakelijk.  Bovendien dient de behandeling 
na 1 en na 3 maanden herhaald te worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe gebruiken ? 
Gebruiksaanwijzing voor het openen van het flesje met kindveilige schroefdop (lotion): 
Duw de plastieken schroefdop naar beneden terwijl u tegen wijzerzin draait (zie figuur). 
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PEVARYL crème & lotion : 
's Morgens en 's avonds voldoende crème of lotion nemen om het geïnfecteerde gebied te 
bestrijken en dan met de vingertoppen zacht inwrijven. 
 - vochtige zones (bv ruimte tussen de tenen, huidplooien) worden best 
  droog gehouden door het aanbrengen van een gaasverband 
 - bij infecties van het nagelbed is een afsluitend verband gewenst 
 - bij schimmelinfecties van de gehoorgang : 
  's morgens en 's avonds 1 à 2 druppels lotion  
  indruppelen 
 
PEVARYL spray-solution : 
's Morgens en 's avonds op het letsel spuiten en laten drogen. 
Door korte opeenvolgende drukjes op het ventiel verstuift u de vloeistof . 
 

Algemene opmerkingen 
Het  verdient aanbeveling om : 
- de geïnfecteerde lichaamsdelen goed te drogen na het wassen 
- het dragen van kledingstukken uit kunststof te vermijden daar deze 
 transpiratie bevorderen 
- gedragen kledingstukken te ontsmetten (koken - chemisch). 

 
 
Wat u moet doen wanner u PEVARYL vergeet te gebruiken: 
Niet van toepassing. 
 
 
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met PEVARYL wordt 
gestopt: 
Niet van toepassing. 
 
 
Wat u moet doen als u meer van PEVARYL heeft gebruikt/ingenomen dan u zou 
mogen: 
Er zijn geen gevallen  van gebruik van te grote hoeveelheden gekend.  
De kans op een plots optredende intoxicatie is trouwens zeer gering maar zou kunnen 
optreden wanneer jonge kinderen per ongeluk PEVARYL innemen. 
Bij inname van te grote hoeveelheden kan misselijkheid, braken en diarree optreden.  
Wanneer deze verschijnselen optreden moet u onmiddellijk uw arts raadplegen. 
 
Wanneer u te veel van PEVARYL heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245) 
 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan PEVARYL bijwerkingen hebben. 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/pevaryl-30-ml-melk/


  November 2009 

 

v.1.3.0  5 

 

 
Zoals voor elke stof die op de huid wordt aangebracht, is ook voor elk bestanddeel van 
PEVARYL een overgevoeligheidsreactie mogelijk.  Deze reactie herkent u aan irritatie, 
roodheid en branderigheid van de huid. 
PEVARYL veroorzaakt geen lichtgevoeligheid of een toxische werking onder invloed van 
licht. 
PEVARYL vlekt de kleding niet. 
 
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 PEVARYL ? 
 
Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 20 ° C). 
 
Gebruik PEVARYL niet meer na de datum achter “niet te gebruiken na” of “exp” op de 
buitenverpakking. 
 
PEVARYL buiten bereik en zicht van kinderen houden. 
 
 
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met  uw arts of 
apotheker. 
 
België: Alle preparaten zijn zonder voorschrift bij uw apotheker verkrijgbaar. 
Luxemburg: PEVARYL is enkel op 
 voorschrift van de arts verkrijgbaar. 
 Alle andere preparaten zijn zonder voorschrift bij uw apotheker 
 verkrijgbaar. 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in.  
De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is 12/2009 
. 
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