
Bijsluiter

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

NESTOSYL zalf

Pramocaïne hydrochloride - Chloorhexidine hydrochloride - Zinkoxide

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 veel last van één 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 NESTOSYL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u NESTOSYL niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u NESTOSYL?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u NESTOSYL?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS NESTOSYL EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

NESTOSYL is een dermatologische zalf voor uitwendig gebruik voor desinfectie en 
verlichting van pijn van de huid.
Dit geneesmiddel is aangewezen bij de behandeling van pijnlijke huidaandoeningen of jeuk.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

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

Wanneer mag u NESTOSYL niet gebruiken?
- U bent allergisch voor werkzame stoffen, voor lokale anesthetica of voor één van de 

andere stoffen in dit geneesmiddel, met name lanoline. Deze stoffen kunt u vinden in 
rubriek 6.

- De zalf niet gebruiken bij zuigelingen.
- Contact met de ogen vermijden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met NESTOSYL?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u NESTOSYL gebruikt.

- Dit geneesmiddel behandelt alleen de symptomen. 
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- Dit geneesmiddel mag niet langdurig gebruikt worden. Indien de symptomen aanhouden,
raadpleeg uw arts. 

- Het contact met de ogen en de slijmvliezen moet vermeden worden. In geval van 
accidenteel contact, overvloedig spoelen met water.

- De behandeling stopzetten wanneer tekenen van allergische reacties vastgesteld worden.
- Een huidgevoeligheidsreactie werd opgemerkt bij kinderen die behandeld werden met 

chloorhexidine bevattende producten. 
- Sporters zullen gevestigd worden op het feit dat dit product een werkzame stof bevat die 

een positieve reactie tot gevolg kan hebben op de tests tijdens de anti-dopingcontroles.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast NESTOSYL 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 aan uw arts of apotheker.

Sulfamiden kunnen door lokale anesthetica geïnactiveerd worden.
Chloorhexidine is onverenigbaar met zepen en andere ontsmettingsmiddelen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
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.

Gebruik deze zalf enkel indien absoluut noodzakelijk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
NESTOSYL heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te 
bedienen.

NESTOSYL bevat lanoline, een stof die lokale huidreacties kan veroorzaken (bijvoorbeeld 
contact dermatitis).

3. HOE GEBRUIKT U NESTOSYL?

Gebruik dit geneesmiddel 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. 

NESTOSYL is een zalf voor uitwendig gebruik die op de huid moet aangebracht worden.

Bij voorkeur aanbrengen met een kompres geïmpregneerd met zalf op de wonde.
Een verlengde behandeling moet vermeden worden.

Afhankelijk van de plaats en de aard van de te behandelen aandoening, de zalf éénmaal of
meermaals per dag aanbrengen.

Heeft u te veel van NESTOSYL gebruikt?
Wanneer  u  teveel  van  NESTOSYL  heeft  gebruikt,  of  wanneer  u  het  accidenteel  heeft
ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
(070/245.245).
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In geval van lokaal gebruik is de absorptie van werkzame stoffen door de huid zo laag dat het 
risico van overdosering onder normale gebruiksomstandigheden zo goed als onbestaande is.
De overdosering is evenwel mogelijk met een accidentele inname van grote hoeveelheden.

Symptomen van een overdosering zijn gastro-intestinale klachten, slikstoornissen, braken.
Lokale  anesthetica  kunnen veroorzaken  cyanose  ten  gevolge  van  de  methemoglobinemie,
duizeligheid, hypotensie, spierbevingen, convulsies en coma.

De behandeling bestaat uit braken veroorzaken en actieve kool toedienen. 
Hospitaliseren indien noodzakelijk.

Bent u vergeten NESTOSYL te gebruiken?
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Vervolg uw behandeling zoals 
hierboven beschreven.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.

Tijdens de behandeling met NESTOSYL kunnen de volgende bijwerkingen optreden, zonder 
hun frequentie te kunnen schatten op basis van de beschikbare gegevens :
- Huidirritatie
- Allergische reacties.
- Risico van lichtgevoeligheidsreacties (overgevoeligheid voor licht of voor zonlicht).

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 Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten -
Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel 
Website: www.fagg.be 
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

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

5. HOE BEWAART U NESTOSYL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bij 15°C bewaren en tegen licht en vocht beschermen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
tube en de verpakking na de afkorting "EXP (maand/jaar)". De laatste dag van die maand is 
de uiterste houdbaarheidsdatum.

Page 3 sur 4
{5F1E0AF4-5B5A-46CF-B507-489065FD5408}_BPRHealth_0.file



Bijsluiter

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.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in NESTOSYL?
De werkzame stoffen zijn : 
- Pramocaïne hydrochloride 10 mg/g
- Chloorhexidine hydrochloride 10 mg/g
- Zinkoxide 100 mg/g
De andere stoffen zijn : vloeibare paraffine, lanoline en witte vaseline.

Hoe ziet NESTOSYL eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Zalf.
Tube van 30g.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
BELGISCHE LABORATORIA PHARMACOBEL NV – Scheutlaan, 46-50 - 1070 Brussel – 
België.

Fabrikant
SANICO NV - Industriezone 4, Veedijk 59 - 2300 Turnhout - Belgïe

Aflevering 
Vrije aflevering.

Vergunning voor het in de handel brengen
BE188903

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 02/2015.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2015
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