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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

ASTREXINE® 5 mg/1g
Strooipoeder

chloorhexidinehydrochloride

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u 
het beste resultaat.

 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 Heeft u nog vragen? 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.
 Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking 

die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. 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 dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel? 
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 

Astrexine is een antiseptisch middel en een ontsmettingsmiddel.
Astrexine is bestemd voor plaatselijke antiseptische en ontsmettende behandeling van oppervlakkige
huidletsels die besmet zijn of die kunnen superinfecteren. 

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u

vinden onder punt 6.
 op brandwonden, open wonden en de navel van pasgeborenen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 Vermijd contact met de ogen, het middenoor en de slijmvliezen.
 Adem het poeder niet in; wees daarom extra voorzichtig als u het poeder bij een kind of

zuigeling gebruikt.
 Bepaalde zepen kunnen het product onwerkzaam maken. Raadpleeg uw apotheker.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Astrexine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel 
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig 
heeft.

 In het algemeen is er een scheikundige onverenigbaarheid met anionische stoffen, onder 
andere met bepaalde zepen.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
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 Astrexine is niet tegenaangewezen bij zwangere vrouwen.
 Alvorens borstvoeding te geven, moeten de borsten zorgvuldig gewassen worden om te

vermijden dat de zuigeling het poeder inneemt of inademt.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
 Dit geneesmiddel bevat talk. Inademing van dit poeder kan longverwikkelingen veroorzaken. 
 Was zorgvuldig de borsten alvorens borstvoeding te geven om te vermijden dat de zuigeling

het poeder inademt. 

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 Keer de strooicontainer om boven de te behandelen zone en klop een paar keer op de
bodem van de container. 

 Herhaal dit 2 of 3 maal per dag en blijf  dit doen tot 2 à 3 dagen na het drogen van de
wonde.

 Raadpleeg opnieuw uw arts als de wonde verslechtert.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Astrexine heeft gebruikt,  neem dan  onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Breng het product aan zodra u eraan denkt.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Vroegtijdige stopzetting van de behandeling kan een infectie van de wond veroorzaken.

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 Astrexine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen werden waargenomen:
 contactallergie
 ototoxiciteit (gevaar voor het oor) in geval van contact met het binnenoor
 ernstige longverwikkelingen in geval van inademing van grote hoeveelheden talk
 irritatie van de ogen,  het  middenoor of  de slijmvliezen.  Met  water wassen in  geval  van

contact.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 
via het nationale meldsysteem:
België:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/40
B-1060 Brussel
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Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Luxemburg:
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Site internet : http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van 
dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15°C tot 25°C) in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 
strooicontainer na "exp". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de 
uiterste houdbaarheidsdatum. 

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 niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?
 De werkzame stof in dit middel is chloorhexidinehydrochloride.
 De andere stof in dit middel is talk.

Hoe ziet Astrexine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Astrexine is een strooipoeder dat in een strooicontainer van 30 g zit. 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Pierre Fabre Médicament
45, place Abel Gance
F – 92100 Boulogne
Frankrijk

Fabrikant
Smeets nv
Fotografielaan 42
2610 Wilrijk
België

Neem voor alle bijkomende informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale 
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 

Frankrijk
Pierre Fabre Médicament
45, place Abel Gance
F – 92100 Boulogne

Vrije aflevering.
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Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE188912

A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: 11/2015
B. Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in: 12/2015
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