Samenstelling
Bevat per gram hydrofobe
crème: pramocaïnehydrochloride 10 mg, zinkoxide 100 mg,
benzalkoniumbromide 0,1
mg, en 8-hydroxychinoline
0,04 mg (als conserveermiddelen), wolvet, witte vaseline,
arachide-olie, sojalecithine.
Eigenschappen
Pramocaïnehydrochloride
werkt lokaal pijn- en jeukstillend. Zinkoxide heeft een dekkende, verkoelende en zwak
adstringerende (= samentrekkende) werking. Samenvattend werkt Nestosyl pijnen
jeukverlichtend.
Toepassing
Ter verlichting van plaatselijke
kortdurende jeuk, insectenbeten en oppervlakkige schaafen snijwonden.

Niet toepassen bij
Overgevoeligheid voor pramocaine, een van de conserveermiddelen of andere bestanddelen van de basis.
Bijwerkingen
Contactallergie of irritatie door
pramocaïne, een van de conserveermiddelen of de overige
bestanddelen kan voorkomen.
Waarschuwingen
en voorzorgen
Nestosyl is niet geschikt voor
toepassingen op slijmvliezen.
Langdurige toepassing op
grote huidoppervlakken moet
worden vermeden.
Bij grove overdosering bestaat
de mogelijkheid van ernstige
bijwerkingen ten gevolge van
absorptie van pramocaïne.
Indien de klachten aanhouden,
verergeren of terugkeren,
uw arts raadplegen.
De aangegeven dosering niet
overschrijden.
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Gebruik in de zwangerschap
en tijdens borstvoeding
Dit geneesmiddel kan, voor
zover bekend, zonder gevaar
voor de vrucht of de zuigeling, overeenkomstig het
voorschrift worden gebruikt in
de zwangerschap en tijdens
borstvoeding.
Invloed op de rijvaardigheid
en de bekwaamheid om
machines te besturen
Beinvloeding van deze functies valt niet te verwachten.
Dosering en wijze van gebruik
Op de beschadigde huid brengt
men een dikke laag Nestosyl
crème aan. Vervolgens wordt
de betreffende plek -zo nodigafgedekt met een verbandgaas
of pleister. Deze behandeling
wordt één- à tweemaal per dag
herhaald. Bij plaatselijke kortdurende jeuk of insectenbeten
brengt men enige malen per
dag een dunne laag crème aan.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar Nestosyl bij kamertemperaturen (15°-25° C),
buiten het bereik van kinderen. Op deze wijze bewaard is
Nestosyl houdbaar tot en met
de datum die op de verpakking
is aangegeven onder de woorden “Niet te gebruiken na:” en
in de zoom van de tube onder
de afkorting “Exp.”
Handelsvormen
Nestosyl wordt geleverd in
tubes van 15 en 30 gram.
In het register ingeschreven
onder RVG 00591.
Datum laatste wijziging:
September 1990
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