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1. 

DIT IS EEN GENEESMIDDEL 
DE BIJSLUITER AANDACHTIG LEZEN 

 
BENAMING 
 
SULFA 10 
 
SAMENSTELLING 
 
Natrii sulfacetamid. 100 mg - Natrii thiosulfas - Benzalkonii chlorid. - Natrii EDTA - Tween 80 – 
Chlorhydric. acid. - Aqua ad injectabilia q.s. ad 1 ml. 
 
FARMACEUTISCHE VORM EN VERPAKKING 
 
Steriele vloeistof voor de ogen.  Plastieken druppelflesje van 10 ml. 
 
FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP 
 
Druppels ter behandeling van oogbesmettingen. Bevat een sulfamide (sulfacetamide). 
 
REGISTRATIEHOUDER 
 
Meda Pharma n.v. – Terhulpsesteenweg 166 – 1170  Brussel 
 

FABRICANT 
 

Laboratoires Pharmaster – Erstein (Frankrijk) 
 
AANGEWEZEN BIJ 
 
Besmettingen van ogen en oogleden door microben die gevoelig zijn voor sulfacetamide: b.v. 
ontsteking van het oogbindvlies, van het ooglid of van de ooglidrand, trachoom (samen met een 
behandeling langs algemene weg) 
Ter voorkoming van oogbesmettingen na letsels of brandwonden. 
 

- Allergie voor sulfamiden of voor één van de bestanddelen van de bereiding (bewaarmiddelen: 
parabens). 

OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET WORDEN 
VERMEDEN 
 

- Een bepaalde bloedziekte (tekort aan glucose-6-fosfaat dehydrogenase - kans op hemolytische 
bloedarmoede). 

 

- SULFA 10 niet drinken, noch mengen met een andere vloeistof of een ander geneesmiddel voor 
de ogen.  

BIJZONDERE VOORZORGEN - ONVERENIGBAARHEDEN 
 

- SULFA 10 is steriel: proper gebruiken en het flesje daarna goed sluiten.  
- De aanbevolen dosis en gebruiksaanwijzing nauwkeurig volgen.   
- Voorzichtigheidshalve, de contactlenzen verwijderen alvorens de behandeling toe te passen.  
- Bij ongewenste effecten (allergie, te hoge dosis, problemen met contactlenzen...), de 

behandeling stopzetten en een dokter raadplegen.  
- Zoals alle geneesmiddelen tegen bacteriën, kunnen de sulfamiden de verschijning van een 

superinfectie door niet-gevoelige microben begunstigen. Een uitwendige toediening kan later 
een sensibilisatie teweegbrengen als de patiënt langs algemene weg behandeld wordt. 

- SULFA 10 buiten bereik van kinderen bewaren.   
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2. 

 
WISSELWERKINGEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN OF VOEDING 
 
Gelijktijdig gebruik van verdovingsmiddelen of antibiotica vermijden wegens het risico van 
tegenwerking met de sulfamiden. 
 
ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING 
 
SULFA 10 zal tijdens zwangerschap en borstvoeding enkel op doktersadvies gebruikt worden. 
 
BESTUREN VAN VOERTUIGEN EN GEBRUIK VAN MACHINES 
 
niet van toepassing 
 
HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL 
 
Gebruikelijke hoeveelheid : 1 druppel per uur in het aangetaste oog toedienen, gedurende 2 à 3 
dagen of volgens doktersadvies. 
Na toediening van SULFA 10, is het aangeraden gedurende 1 à 2 minuten met de vinger op de 
interne ooghoek te duwen, om de verspreiding van het geneesmiddel te bevorderen. 
 
Na beterschap, het aantal toedieningen over een periode van 7 dagen geleidelijk verminderen. 
 

TOEDIENINGSWIJZE EN AFLEVERING 
 

Uitwendig gebruik. Verkrijgbaar in de apotheek zonder doktersvoorschrift. 
 
MAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN TE GROTE HOEVEELHEDEN 
 
De behandeling stopzetten en de dokter raadplegen. 
 
ONGEWENSTE EFFECTEN 
 
Gewoonlijk wordt SULFA 10 goed verdragen. In bepaalde gevallen, werd een branderig of 
hinderlijk gevoel in het oog waargenomen. Dit ongewenst effect maakt slechts zelden een 
onderbreking van de behandeling noodzakelijk. Allergische reacties, vooral door de 
bewaarmiddelen, kunnen voorkomen. 
Informeer uw arts of uw apotheker indien er bij u een bijwerking optreedt, die niet in de bijsluiter 
vermeld is. 
 
BEWARING 
 
Bewaren bij minder dan 25°C. 
Na opening van het flesje, mag de steriele vloeistof 30 dagen gebruikt worden. 
Stabiliteit : de vervaldatum wordt naast EX aangegeven door twee groepen van cijfers; de eerste 
groep van 2 cijfers geeft de eerste dag van de maand aan en de tweede groep van 4 cijfers het jaar 
waarin de specialiteit vervalt. 
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