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(SANOFI BELGIUM)
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT
MYCOLOG zalf
(Triamcinolonacetonide - Neomycine sulfaat - Gramicidine - Nystatine)
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.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriekt 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. Wat is MYCOLOG en waarvoor wordt MYCOLOG gebruikt?
2. Wanneer mag u MYCOLOG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u MYCOLOG?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u MYCOLOG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS MYCOLOG EN WAARVOOR WORDT MYCOLOG GEBRUIKT?
Mycolog is een preparaat samengesteld uit een corticoïd (triamcinolon), twee antibiotica (neomycine en gramicidine) en een
schimmelwerend product (nystatine).
Mycolog kan worden gebruikt bij de behandeling van bepaalde huidinfecties met ontsteking, veroorzaakt door verscheidene bacteriën
en schimmels.
2. WANNEER MAG U MYCOLOG NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Mycolog niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als u huidatrofie (het dunner worden van de huid) heeft.
- In het oor, in geval van trommelvliesdoorboring.
- Op beenzweren, wonden, doorligwonden.
- Als u acne heeft.
- Onder afsluitend verband.
- In geval van vochtige letsels of in huidplooien.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Mycolog?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Mycolog gebruikt.
- Verleng de behandeling niet onnodig. Vooral niet bij behandeling van een groot huidoppervlak, want daarbij kunnen de werkzame
bestanddelen van Mycolog overgaan in het bloed en aanleiding geven tot bijwerkingen.
- Bij zuigelingen: vermijd het gebruik van Mycolog op grote huidoppervlakken. Vermijd ook dat de behandelde huid wordt afgesloten
door een ondoorlaatbaar luierbroekje.
- Mycolog kan het uitzicht van huidletsels veranderen. Vertel daarom altijd aan uw arts dat u Mycolog gebruikt want het kan een
precieze diagnose bemoeilijken.
- Stopzetting van de behandeling moet geleidelijk gebeuren.
- Het gebruik van Mycolog vertraagt de littekenvorming.
- Het contact van een weinig Mycolog met ogen of slijmvliezen brengt geen risico met zich mee en vereist geen bijzondere maatregelen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Mycolog 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.

Zwangerschap en 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.
U mag Mycolog gebruiken in geval van zwangerschap en borstvoeding, aangezien de opname van de bestanddelen bij de aanbevolen
dosering verwaarloosbaar is.
3. HOE GEBRUIKT U MYCOLOG?
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.
- Mycolog 2 tot 3 maal per dag aanbrengen op de te behandelen huid.
- Geen dikke laag aanbrengen en niet onder afsluitend verband.
Heeft u te veel Mycolog gebruikt?
Wanneer u te veel Mycolog heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
(070/245.245).
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 ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- Ruwe huid, acne, stoornissen in de haargroei, ontkleuring van de huid of huidatrofie (het verdunnen van de huid), ontsteking van de
huid rondom de mond.
- Mogelijkheid tot eczeem door overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van Mycolog (met inbegrip van de bewaarmiddelen)
of zelfs voor aanverwante antibiotica. Dit komt vooral voor bij langdurig gebruik of bij toepassing op de huid rondom zweren.
Het eczeem kan zowel voorkomen ter hoogte van de behandelde huid als op niet behandelde plaatsen.
- Mogelijkheid tot stoornissen van de nierfunctie of het gehoor. In het bijzonder wanneer het product toegepast wordt op een groot
huidoppervlak of op een beschadigde huid of bij zuigelingen.
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 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 MYCOLOG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “niet te gebruiken na”
of “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 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
Weke stoffen zitten er in Mycolog zalf?
De werkzame stoffen in Mycolog zalf zijn: triamcinolonacetonide 1 mg, neomycine sulfaat (= 2,5 mg neomycine base), gramicidine
0,25 mg en nystatine 100.000 I.E. per 1 g.
De andere stoffen in Mycolog zalf zijn: polyethyleenhars Dynh. 21.000, vloeibare paraffine.
Hoe ziet Mycolog zalf eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Zalf, cutaan gebruik, toepassingen op de huid.
Tube van 5 en 15 g.
Hoe ziet Mycolog crème eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Crème, cutaan gebruik, toepassingen op de huid.
Tube van 15 g.
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