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Bijsluiter: informatie voor de gebruiker 
Mupirocine InfectoPharm, 20 mg/g, neuszalf 

mupirocine  
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 
belangrijke informatie in voor u. 
 
   Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 
 Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het 

kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. 
 Krijgt u last van een 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, apotheker of 
verpleegkundige.  

 
Inhoud van deze bijsluiter 
 
1. Wat is Mupirocine InfectoPharm en 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. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
 
1. Wat is Mupirocine InfectoPharm en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
 
Mupirocine InfectoPharm, 20 mg/g, neuszalf (in deze bijsluiter 'Mupirocine InfectoPharm'  of 
dit middel genoemd) bevat de werkzame stof mupirocine-calcium. Dit middel is een neuszalf 
tegen bacteriën (antibiotisch). 
 
Het wordt gebruikt 
 voor het doden van een groep bacteriën in de neus die 'stafylokokken' worden genoemd. 
 bij deze groep hoort MRSA (methicilline-resistente Staphylococcus aureus). 
 Deze zalf is alleen om in de neus te gebruiken. 
 
 
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 in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in 
rubriek 6. 
 
Baby's mogen niet met dit middel worden behandeld omdat dit  middel bij baby’s in de 
luchtpijp kan komen. 
 
Als u niet zeker weet of dit voor u geldt, mag u dit middel niet gebruiken. Neem contact op met 
uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt. 
Dit middel kan hevige huidreacties of allergieën veroorzaken. Zie 'Op welke verschijnselen 
moet u letten?' in rubriek 4. 
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Er kunnen ontstekingen met  organismen ontstaan die niet gevoelig zijn voor dit middel als u dit 
middel lange tijd gebruikt. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige als dit 
bij u gebeurt. 
 
Houd de zalf uit de buurt van uw ogen. 
- Als de zalf per ongeluk in uw ogen komt, moet u uw ogen goed uitspoelen met water. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Mupirocine InfectoPharm nog andere geneesmiddelen, 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. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Dit middel heeft waarschijnlijk geen invloed op hoe goed u kunt rijden of machines kunt 
gebruiken. 
 
 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het 
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
Dosering 
Volwassenen (inclusief ouderen) en kinderen vanaf 1 jaar: 
Dit middel moet 2 tot 3 keer per dag voorin in beide neusgaten worden gesmeerd. 
 
Kinderen jonger dan 1 jaar: 
Dit middel mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 1 jaar. 
 
Patiënten bij wie de nieren niet goed werken: 
De dosis hoeft niet te worden aangepast. 
 
Patiënten bij wie de lever niet goed werkt: 
De dosis hoeft niet te worden aangepast. 
 
Gebruik van dit middel 
U moet dit middel 2 tot 3 keer per dag in uw neus smeren. 
1. Was en droog uw handen. 
2. Doe een kleine hoeveelheid van dit middel op uw pink, ongeveer zo groot als een 

luciferkop. 
3. Smeer dit aan de binnenkant van een neusgat. 
4. Herhaal de stappen 2 en 3 voor uw andere neusgat. 
5. Knijp uw neus dicht om de zalf in het neusgat te verspreiden. 
6. Doe de dop weer op de tube en was uw handen. 
 
In plaats van uw pink kunt u ook een wattenstaafje gebruiken om de zalf in de neus te smeren. 
Vooral bij kleine kinderen of erg zieke patiënten. 
 
Hoe lang moet u dit middel gebruiken? 
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Gebruik dit middel zo lang uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over de duur van het gebruik? 
Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. De bacteriën zijn meestal 
binnen 5 tot 7 dagen na het starten van de behandeling verdwenen uit uw neus. 
 
Heeft u dit middel ingeslikt? 
Als u de zalf heeft ingeslikt, moet u contact opnemen met uw arts, apotheker of 
verpleegkundige. 
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
 Als u dit middel vergeten bent te gebruiken, smeer het dan zodra u zich dat herinnert. 
 Als u binnen 1 uur uw volgende dosis moet smeren, slaat u de vergeten dosis over. 
 Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Als u te snel stopt met het gebruik van dit middel, worden misschien niet alle bacteriën gedood 
of blijven ze groeien. Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige wanneer u moet stoppen met 
het gebruik van de zalf. 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw 
arts, apotheker of verpleegkundige. 
 
 
4. Mogelijke bijwerkingen 
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken. 
 
Op welke verschijnselen moet u letten? 
 
Ernstige huidreacties of allergieën: 
Deze komen bijzonder zelden voor bij mensen die dit middel gebruiken. De tekenen zijn onder 
andere: 
 jeukende uitslag met zwelling van de huid 
 zwelling, soms van het gezicht of de mond, wat problemen bij het ademhalen kan 

veroorzaken 
 flauwvallen of bewusteloosheid. 
 
 Neem onmiddellijk contact op met een arts als u een van de volgende verschijnselen 

krijgt. Stop met het gebruik van dit middel. 
 
- Als u een hevige huidreactie of een allergie krijgt: 
 was de zalf van de huid af 
 gebruik de zalf niet meer en 
 neem zo spoedig mogelijk contact op met uw arts. 
 
In zeldzame gevallen, kunnen geneesmiddelen zoals dit middel een ontsteking van de dikke 
darm (het colon) veroorzaken waardoor u diarree krijgt, meestal met bloed en slijm, maagpijn, 
koorts (pseudomembraneuze colitis). 
 
 Vertel het zo snel mogelijk aan uw arts als u een van deze verschijnselen krijgt. 
 
Met dit geneesmiddel kunt u volgende bijwerkingen krijgen: 
 
Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers) 
 Jeuk, roodheid, een brandend, tintelend of stekend gevoel in de neus. 
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Zeer zelden voorkomend (komen voor bij maximaal 1 op de 10.000 gebruikers) 
 Sommige mensen kunnen een hevige huidreactie of allergie krijgen. De verschijnselen 

daarvan zijn onder andere huiduitslag, jeuk, roodheid of pijn. 
 
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 Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. 
 
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 zicht en bereik van kinderen houden. 
 Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op 

de tube en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand 
is de uiterste houdbaarheidsdatum. 

 Bewaren beneden 25 °C. 
 Na de eerste opening kan de inhoud maximaal 7 dagen worden gebruikt. 
 Mupirocine InfectoPharm is een gebroken witte, gladde zalf. Gebruik de zalf niet als deze 

er anders uitziet dan normaal. 
 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 dit middel? 
 De werkzame stof in dit middel is mupirocine als mupirocine-calcium. 100 g neuszalf 

bevat 2,00 g mupirocine, als mupirocine-calcium. 1 g neuszalf bevat 20 mg mupirocine, als 
mupirocine-calcium. 

 De andere stoffen in dit middel zijn: witte, zachte paraffine, en bis-
diglycerylpolyacyladipaat-2. 

 
Hoe ziet Mupirocine InfectoPharm eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
 Mupirocine InfectoPharm is een gladde, gebrokenwitte neuszalf. 
 Mupirocine InfectoPharm is verkrijgbaar in een tube met 3 g of 5 g. Elke tube is verpakt in 

een doos. 
 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH 
Von-Humboldt-Str. 1 
64646 Heppenheim 
Duitsland 
 
In het register ingeschreven onder: RVG 121561. 
  
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:  
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Duitsland: Mupirocin InfectoPharm 20 mg/g Nasensalbe 
Frankrijk: MupiNa 2 %, pommade nasale 
Griekenland: MupiNa 
Italië: PSEROCINA UNGUENTO NASALE 
Nederland: Mupirocine InfectoPharm, 20 mg/g, neuszalf 
Oostenrijk: Mupirocin InfectoPharm 20 mg/g Nasensalbe 
Polen: Mupina 
Portugal: MupiNa 20 mg/g pomada nasal 
Slowakije: Mupina 20 mg/g nosová masť 
Spanje: MupiNa 20 mg/g pomada nasal 
Tsjechië: Mupina 
Hongarije: Mupirocin InfectoPharm 20 mg/g orrkenőcs 
Verenigd Koninkrijk: Mupirocin 20 mg/g Nasal Ointment 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2019. 


