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INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
  

Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray 
Oplossing voor cutaan gebruik 

 
ENKEL VOOR UITWENDIG GEBRUIK 

 
Belangrijke informatie over de bestanddelen van Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g Huidspray 
Dit product bevat benzalkoniumchloride 0,20% w/w als werkzaam bestanddeel en 20,8 mg propyleenglycol per 
100ml, dat huidirritatie kan veroorzaken. 
 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Dettol Med 
Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. 
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 5 dagen. 
-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 

bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
In deze bijsluiter:  
1. Wat is Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray en waarvoor wordt het gebruikt 
2. Wat u moet weten voordat u Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray gebruikt 
3. Hoe wordt Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray gebruikt 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray 
6. Aanvullende informatie 
 
 
 
1. WAT IS DETTOL MED BENZALKONIUMCHLORIDE 2 MG/G HUIDSPRAY EN 

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
 
Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray wordt gebruikt om verse kleine wonden te reinigen en om 
gewone bacteriën die geassocieerd zijn met infectie van lichte wonden, te verwijderen. Het product is niet 
bedoeld om de wondheling te verbeteren of om gebruikt te worden om de wondheling te verbeteren. 
Het mag niet worden gebruikt op grote of ernstige wonden en het is enkel bestemd voor kortdurend, plaatselijk 
kortetermijngebruik. Het mag maar eenmaal per 24 uur worden gebruikt. 
 
Het is gebruiksklaar en moet niet worden verdund. 
 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DETTOL MED BENZALKONIUMCHLORIDE 2 MG/G 

HUIDSPRAY GEBRUIKT 
 
Gebruik Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray niet  
- bij zuigelingen jonger dan 12 maanden 
- als u allergisch of overgevoelig bent voor benzalkoniumchloride of één van de andere bestanddelen van 

Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray. 
- Niet voor langdurig gebruik of voor gebruik meer dan éénmaal per 24 uur. 
 
Wees extra voorzichtig met Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray en vermijd het gebruik 
ervan 
- rond de ogen, de oren of de geslachtsorganen of in de mond. In geval van accidenteel oogcontact, het oog 

spoelen met een grote hoeveelheid koud water 
- Niet inademen/enkel voor uitwendig gebruik 
- op grote wonden van meer dan 5% van de lichaamsoppervlakte (5% komt ongeveer overeen met kleine 

wonden op beide knieën en ellebogen). 
 

Gebruik  met andere geneesmiddelen  
Het gebruik van Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray wordt niet aanbevolen als u een ander 
soortgelijk product gebruikt omdat er geen studies zijn over de effecten bij gebruik met andere geneesmiddelen. 
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Zwangerschap en borstvoeding 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. 
Gebruik tijdens de zwangerschap of de borstvoeding zal naar verwachting niet gepaard gaan met schadelijke 
effecten. Om echter te voorkomen dat een kind dat borstvoeding krijgt, het product zou inslikken, wordt gebruik 
op de borsten tijdens de borstvoeding niet aanbevolen. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray heeft geen invloed op uw rijvaardigheid of uw vermogen 
om machines te bedienen. 
 
Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray bevat een milde dennengeur met D-Limoneen en Lilial. D-
Limoneen en Lilial kunnen allergische reacties veroorzaken. 
 
 
3. HOE WORDT DETTOL MED BENZALKONIUMCHLORIDE 2 MG/G HUIDSPRAY 

GEBRUIKT 
 
Volg bij het gebruik van Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray nauwgezet de onderstaande 
gebruiksaanwijzing, tenzij uw arts u iets anders heeft geadviseerd. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.  
 
Enkel voor uitwendig gebruik 
 
Bij het eerste gebruik of als het product al lang niet meer werd gebruikt, kan het nodig zijn de spray eerst op een 
doekje of iets dergelijks te spuiten, om ervoor te zorgen dat een volledige spray wordt gespoten op de wond. 
 
Voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: spuit een volledige dosis (1 tot 2 sprays) eenmaal op elke 
wond en laat vijf minuten inwerken. Gebruik zo nodig een schoon doekje of gaasje om het teveel aan vocht af te 
vegen. 
 
Voor kinderen van 1 tot 6 jaar: vraag voor gebruik advies aan een apotheker of een andere beroepsbeoefenaar 
in de gezondheidszorg als u zich ergens zorgen over maakt. Spuit eenmaal (1 spray) op elke wond (mag op 
maximaal 4 wonden per keer worden aangebracht) en laat vijf minuten inwerken. Gebruik zo nodig een 
schoon doekje of gaasje om het teveel aan vocht af te vegen. 
 
Spuit van een afstand van 4 tot 15 cm. Niet inademen. 
 
Zeep kan de spray inactiveren; dus niet gebruiken om ook de wond te wassen. 
 
De spray mag opnieuw worden aangebracht als de wond weer is opengegaan, maar is niet bestemd voor 
langdurig gebruik en mag maar eenmaal in 24 uur worden gebruikt gedurende hoogstens 3-5 dagen. 
 
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, of als u zich zorgen maakt over uw symptomen, 
vraag dan uw arts of apotheker. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray bijwerkingen veroorzaken, 
hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.  
 
Bijwerkingen zijn zeer zelden opgetreden (bij minder dan 1 gebruiker op de 10.000) bij lokale reiniging van 
kleine huidwonden: hieronder vallen jeuk, huiduitslag, huidirritatie, brandend gevoel, zwelling en verkleuring 
van de huid. Er kan een reactie optreden op de plaats waar het product werd gebruikt, zoals schilfering van de 
huid. Wanneer dergelijke reactie optreedt, staak het gebruik van het product en raadpleeg uw arts of apotheker. 
Als u aan eczeem lijdt, kan het gebruik van dit product het eczeem verergeren. Haaruitval werd gerapporteerd. 
 
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die 
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
5. HOE BEWAART U DETTOL MED BENZALKONIUMCHLORIDE 2 MG/G HUIDSPRAY 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
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Gebruik Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op 
het etiket na {getoond als exp}. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
 
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 
 
Geneesmiddelen mogen niet weggegooid worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw 
apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de 
bescherming van het milieu. 
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Wat bevat Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray 
 
- Het werkzame bestanddeel is benzalkoniumchloride 0,20% w/w 

 
- De andere bestanddelen zijn propyleenglycol, natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, 

dinatriumwaterstoffosfaat dodecahydraat, zacht pijnboomaroma, dinatriumedetaat dihydraat en gezuiverd 
water 

 
Hoe ziet Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray eruit en wat is de inhoud van de verpakking 
Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray is een heldere, kleurloze oplossing met een lichte 
pijnboomgeur. Het wordt gebruiksklaar geleverd in pompspray van 10 ml en 100 ml. 
 
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. 
 
Registratienummer 
 
Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray is  ingeschreven onder RVG 102385  
 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 
Reckitt Benckiser Healthcare B.V. 
Siriusdreef 14 
2132 WT Hoofddorp 
 
Fabrikant: 
RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nederland 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2022. 
 
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen: 
 
 

Bulgarije Dettol Med Wound Spray 0,20 % w/w Cutaneous Spray, 
In local language (script) 

Czech Republiek (CZ) Dettolmed Antiseptickỷ sprej 0,20%w/w Benzalkonii chloridium 
Estonia Dettol Med  
Griekenland Dettox Wound Spray 0.20% w/v Benzalkonium chloride 
Hungarije Dettol Med külsőleges oldatos spray 
Ierland (IE) Benzalkonoiun chloride Reckitt Benckiser Spray 
Latvia Dettol Med 0,20 % uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums 
Lithuania Dettol Med 0,20 % odos purškalas, tirpalas 
Poland Dettol Med do przemywania ran 
Portugal (PT) Detolpro 2 mg/g Cutaneous spray, solution 
Slovak Republiek (SK) DettolMed 2 mg/g dermalno pršilo, raztopina’’. 
Romanië Dettol Med 0,2% spray cutanat, soluţie 
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