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Bijsluiter: informatie voor de gebruiker 

 

Denorex Rx, shampoo 

75 mg/g koolteeroplossing en 15 mg/g menthol 
 

 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn 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 of apotheker. 

- Geef dit medicijn 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 of apotheker. 

 

Inhoud van deze bijsluiter:  

1. Wat is Denorex Rx, shampoo en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt? 

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

3. Hoe gebruikt u dit medicijn? 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u dit medicijn? 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

 

 

1. Wat is Denorex Rx, shampoo en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt? 

 

Wat is Denorex Rx, shampoo? 

 

Denorex Rx is een shampoo met als voornaamste werkzame stof koolteer, een stof die de te snelle 

aanmaak van nieuwe huidcellen afremt, bestaande huidschilfers afbreekt en een overmatige 

talgklierafscheiding tegengaat en de jeuk op de hoofdhuid stilt. 

De andere werkzame stof in Denorex Rx, menthol, heeft ook een jeukstillende werking. 

 

Waarvoor wordt Denorex Rx shampoo gebruikt? 

 

Denorex Rx, shampoo wordt gebruikt voor de behandeling van psoriasis van de hoofdhuid en 

schilfervorming op de hoofdhuid die gepaard kan gaan met roodheid van de huid (seborroïsche 

dermatitis). 

 

Wordt uw klacht  niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 

 

2. Wanneer mag u dit medicijn  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 medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 

van deze bijsluiter.  

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn? 

- Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. Indien dit toch gebeurt, overvloedig uitspoelen met 

water. 

- Gebruik dit product niet in combinatie met andere vormen van psoriasis therapie, zoals UV-licht 

of receptgeneesmiddelen, tenzij het wordt voorgeschreven door uw arts.  
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- Vermijd blootstelling van de huid aan zonlicht na gebruik van dit product tot 24 uur na gebruik. 

- Voorzichtig gebruik bij personen met astma 

- Bij optreden van irritatie, het gebruik stopzetten. 

- Als de toestand niet verbetert of verslechtert na 14 dagen gebruik zoals voorgeschreven, 

raadpleeg dan een arts. 

 

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt. 

 

Gebruik u nog andere medicijnen?  

Voor zover bekend zijn er geen interacties met andere medicijnen. 

 

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 medicijn gebruikt. 

 

Het is aan te raden om tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding koolteerhoudende 

producten zoals Denorex Rx, shampoo zo weinig mogelijk te gebruiken op een zo klein mogelijk deel 

van het lichaamsoppervlak. Het gebruik van Denorex Rx moet worden vermeden gedurende de eerste 

drie maanden van de zwangerschap. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines  

Het is niet bekend of Denorex Rx, shampoo directe invloed heeft op de rijvaardigheid of het 

gebruik van machines. 

 

 

3. Hoe gebruikt u dit medicijn? 

 

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het 

juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

 

Behandel uw hoofdhuid met Denorex Rx, shampoo om de andere dag gedurende de eerste 10 dagen. 

Na deze periode van 10 dagen de hoofdhuid tenminste twee of drie maal per week behandelen, tot de 

resultaten een minder frequente behandeling toelaten. 

 

Het haar goed natmaken. Denorex Rx, shampoo stevig inmasseren tot een rijke schuimvorming is 

verkregen. Vervolgens enige tijd laten inwerken. Spoelen en behandeling herhalen. Uw hoofdhuid kan 

gaan tintelen tijdens het gebruik van Denorex Rx, shampoo. Goed uitspoelen is belangrijk voor het 

verwijderen van roos en schilfers. 

 

Alleen voor uitwendig gebruik. 

 

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?  

 

Er zijn geen aanwijzingen dat overdosering, als aangebracht op de huid, schadelijk zou zijn, behalve 

dat dit een mogelijke overgevoeligheid voor koolteer kan opwekken. 

 

Bij inname langs de mond moet u onmiddellijk een arts raadplegen. 

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of 

apotheker. 
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4. Mogelijke bijwerkingen 

 

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken. 

 

Zeer zelden (bij minder dan 0,01% van de gebruikers) komen voor: 

Overgevoeligheid voor het product inclusief uitslag, brandend gevoel, jeuk en een enkele keer 

haaruitval. Gebruik op beschadigde huid kan irritatie veroorzaken. 

Als deze symptomen optreden, stop dan het gebruik van het product.  

 

Het melden van bijwerkingen 

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 

bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands 

Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om 

meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn. 

 

 

5. Hoe bewaart u dit medicijn? 

 

Voor dit medicijn zijn er geen speciale bewaarcondities. 

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 

 

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket van de 

flacon en de doos na “Exp:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de 

uiterste houdbaarheidsdatum. 
 

Na het openen van de flacon is de shampoo 6 maanden houdbaar. 

 

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker 

wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert 

worden ze  op een juiste  manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht. 

 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

Welke stoffen zitten er in dit medicijn? 

 

- De werkzame stoffen zijn koolteeroplossing en menthol 
- De andere stoffen zijn p-chloor-m-xylenol, triethanolamine laurylsulfaat, 

hydroxypropylmethylcellulose, laurinezuur diethanolamide, stearinezuur, parfum en water 

 

 

Hoe ziet Denorex Rx, shampoo eruit en wat zit er in een verpakking? 

 

Denorex Rx, shampoo is verkrijgbaar in een flacon à 25ml, 125ml en 200ml. Niet alle genoemde 

verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 

 

Tiofarma BV 

Hermanus Boerhaavestraat 1 

3261 ME Oud-Beijerland 

Nederland  
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Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2023  

 


