Bijsluiter

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
ANTEBOR 10% oplossing voor cutaan gebruik
Natriumsulfacetamide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
-

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.

-

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Antébor en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Antébor?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Antébor?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Antébor en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Antébor is een product dat wordt gebruikt tegen huidinfecties. Dit geneesmiddel bevat
natriumsulfacetamide (groep van de sulfamiden).
-

Ondersteunende behandeling van huidinfecties veroorzaakt door bacteriën die gevoelig
zijn aan sulfamiden.
Ondersteunende behandeling van ontstekingsacné.

Antébor is niet geschikt voor gebruik op open wonden (zie Rubriek 4 ”Mogelijke
bijwerkingen”).
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
Wanneer mag u Antébor niet gebruiken?
-

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.

-

Bij allergische eczema of jeuk;

-

als u lever- en nierproblemen heeft;

-

op wonden, slijmvliezen en ogen;

-

bij pasgeborenen en prematuren;

-

bij zwangere vrouwen op het einde van de zwangerschap en tijdens de borstvoeding.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Antébor?

-

Indien u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
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geneesmiddelen?” te lezen.
-

Het herhaaldelijk aanbrengen van Antébor op grote oppervlakten of onder een afsluitend
verband verhoogt de opname van het werkzame bestanddeel. Dit kan bijwerkingen
veroorzaken.

-

Een herbesmetting door ongevoelige kiemen kan optreden.

-

Wees voorzichtig als u overgevoelig bent aan andere sulfamiden, diuretica (plaspillen),
bepaalde antidiabetische middelen (sulfonylurea).
-

Gebruik Antébor niet samen met andere huidontsmettingsmiddelen.

-

Gebruik geen andere crème, lotion of geneesmiddel op uw huid zonder advies van de arts.
Dit geldt eveneens voor zonnefilters of cosmetica met alcohol.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Antébor nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Gebruik geen andere geneesmiddelen voor uitwendig gebruik gelijktijdig met Antébor.
Vermijd zeker het gelijktijdig gebruik met lokale anesthetica (pijnverdovende middelen).
Vermijd het gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen die ook overgevoeligheid aan
licht en zon veroorzaken.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing
Zwangerschap en borstvoeding
Antébor mag niet gebruikt worden op het einde van de zwangerschap of tijdens de
borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. Hoe gebruikt u Antébor?
Gebruik Antébor altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
Oplossing voor cutaan (uitwendig) gebruik.
Huidinfectie: één tot twee aanwendingen van Antébor per dag.
Acnébehandeling: 's morgens en 's avonds wordt na de huidverzorging de Antébor-oplossing
rijkelijk op de huid aangebracht, men laat drogen zonder afdrogen.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Antébor moet gebruiken. Stop de behandeling niet
voortijdig omdat dan de aandoening opnieuw kan verschijnen.
Heeft u te veel van Antébor gebruikt?
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Wanneer u per ongeluk Antébor drinkt kan dit leiden tot misselijkheid en buikpijn. De
behandeling bestaat uit een maagspoeling en toediening van vloeistof om de urinevorming te
doen toenemen.
Wanneer u te veel van Antébor heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Antébor te gebruiken?
Wanneer u een toepassing hebt gemist, breng Antébor aan wanneer u eraan denkt. Breng
geen 2 doses onmiddellijk na elkaar aan.
Als u stopt met het gebruik van Antébor
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Antébor bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Indien Antébor wordt aangebracht op open wonden kan het product stoornissen veroorzaken
in bloedsamenstelling en nierfunctie.
Huid- en onderhuidaandoeningen
-

Contacteczeem (huidaandoening tengevolge van contact met irriterende stoffen).
Overgevoeligheid aan licht en zon.
Huiduitslag, jeuk en een prikkelend of branderig gevoel. Deze bijwerkingen zijn
meestal van voorbijgaande aard en werden bij minder dan 2% van de patiënten
vastgesteld.
Overgevoeligheidsreacties zoals plaatselijke opzwelling, roodheid en jeuk. Deze
reacties kunnen ook ontstaan bij personen die vooraf nooit overgevoelig reageerden.
Andere vormen van overgevoeligheid zijn algemene huiduitslag en erythema
multiforma (huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken).

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen
rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen
gezondheidsproducten, website: ‘www.fagg.be’. Door bijwerkingen te melden, kunt u
helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
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5. Hoe bewaart u Antébor?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Gebruik Antébor niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Gebruik Antébor niet als u merkt dat de oplossing is verkleurd.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
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6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Antébor?
- De werkzame stof in Antébor is natriumsulfacetamide.
- De andere stoffen in Antébor zijn Musk keton, bergamotolie, rozenolie, citroenolie, elemiolie, benzododeciniumbromide, ethanol (96%) en gezuiverd water.
Hoe ziet Antébor eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Oplossing voor cutaan gebruik.
Fles van 200 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
KELA Pharma nv
Industriepark West 68
B-9100 Sint-Niklaas
Fabrikant
PURNA pharmaceuticals nv
Rijksweg 17
B-2870 Puurs
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.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE006212
Algemene indeling voor de aflevering
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 09/2014
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