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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Proctosedyl, zalf 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Proctosedyl zalf bevat per gram zalf: 5 mg hydrocortison, 5 mg cinchocaïne hydrochloride en 10 mg 
framycetinesulfaat. 
 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Proctosedyl, zalf voor rectaal gebruik. 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
Behandeling bij volwassenen van inwendige en uitwendige hemorroïden indien conservatieve 
maatregelen, zoals verbetering van defaecatiegedrag en de voeding onvoldoende resultaat opleveren.  
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 

Dosering en wijze van toediening 
 
Een kleine hoeveelheid zalf dient ‘s ochtends, ‘s avonds en na iedere defaecatie met een schone vinger 
op de pijnlijke of jeukende plaats te worden aangebracht, of met behulp van een canule in het rectum 
te worden gebracht. 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
Geïnfecteerde of bloedende aambeien. 
Rectale infecties, veroorzaakt door virussen, bacteriën of pathogene schimmels.  
Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen  
 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Niet langer dan drie weken achtereen toepassen, vanwege de kans op remming van de 
bijnierschorsfunctie. 
 
Continue toepassing zonder onderbreking kan leiden tot lokale atrofie van de huid, striae en 
oppervlakkige vaatverwijding.  
 
Langdurig gebruik van een anti infecticum kan leiden tot superinfectie door micro-organismen, 
inclusief schimmels, die hiertegen resistent zijn.  
 
Bij onjuist gebruik van corticosteroïden kunnen symptomen van infecties worden gemaskeerd. 
Kruisovergevoeligheid tussen framycetine en verwante antibiotica, zoals neomycine, kanamycine, 
paromomycine en gentamicine is waargenomen. 
 
Visusstoornis kan worden gemeld bij systemisch en topisch gebruik van corticosteroïden. 
Indien een patiënt symptomen ontwikkelt zoals wazig zien of andere visusstoornissen, dient te 
worden overwogen de patiënt door te verwijzen naar een oogarts ter beoordeling van 
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mogelijke oorzaken waaronder cataract, glaucoom of zeldzame ziekten zoals centrale sereuze 
chorioretinopathie (CSCR) die zijn gemeld na gebruik van systemische en topische 
corticosteroïden. 
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Verwacht wordt dat gelijktijdige behandeling met CYP3A-remmers, waaronder geneesmiddelen die 
cobicistat bevatten, het risico op systemische bijwerkingen zal verhogen. De combinatie moet worden 
vermeden, tenzij de voordelen zwaarder wegen dan het verhoogde risico op systemische 
corticosteroïde bijwerkingen, in welk geval patiënten moeten worden gecontroleerd op systemische 
corticosteroïde bijwerkingen. 
Er zijn geen verdere interacties met andere geneesmiddelen bekend. 
 
4.6 Zwangerschap en borstvoeding 
 
Zwangerschap  
Er zijn geen gegevens over het locaal gebruik van framycetine en cinchocaïne tijdens de 
zwangerschap. 
Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat lokaal hydrocortison gebruik een verhoogd risico zou geven 
op aangeboren afwijkingen. Bij systemisch gebruik van corticosteroïden zijn, bij hogere doseringen, 
effecten op de ongeborene/ neonaat (intra-uterien groeivertraging, remming van de 
bijnierschorsfunctie) beschreven. 
Gezien de mogelijke aanzienlijke resorptie bij rectaal gebruik en de ontbrekende ervaring met 
framycetine en cinchocaïne wordt het gebruik van Proctosedyl afgeraden. 
 
Borstvoeding 
Gezien de mogelijke maternale systemische absorptie en het gebrek aan gegevens dient Proctosedyl 
bij voorkeur niet te worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding. 
 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen 
om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.  
 
4.8 Bijwerkingen 
 
Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, < 
1/10), soms (≥1/1.000, < 1/100), zelden (≥1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend 
(kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). 
 
Oogaandoeningen 
Niet bekend: chorioretinopathie, wazig zien (zie ook rubriek 4.4). 
 
Huid- en onderhuidaandoeningen 
Niet bekend: jeuk, huiduitslag, contactdermatitis en een branderig gevoel kunnen optreden.  
Lokale effecten die ten gevolge van langdurig gebruik van corticosteroïden kunnen optreden zijn 
huidatrofie, striae op de billen, teleangiëctasieën en purpura, depigmentatie en neiging tot bloeden. 
 
Melding van vermoedelijke bijwerkingen 
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op 
deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden  
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen 
te melden aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb via de website www.lareb.nl. 
 
 
 
 

http://www.lareb.nl/
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4.9 Overdosering 
 
Er zijn geen gevallen van overdosering gerapporteerd. In geval van excessieve overdosering dient men 
bedacht te zijn op toxiciteit als gevolg van het lokaal anestheticum. 
 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: Zwak werkzame corticosteroïden met antibiotica ATC Code: 
D07CA01. 
 
Algemene eigenschappen 
Hydrocortison is een zwakwerkend corticoïd met anti-inflammatoire, anti-prurigineuze en 
vasoconstrictieve werking. De ontstekingsreactie en de symptomen van de afwijking worden 
onderdrukt. 
 
Cinchocaïne is een sterkwerkend lokaal anestheticum met vaatverwijdende eigenschappen. 
 
Framycetine is een bactericide breedspectrum antibioticum uit de subgroep der aminoglycosiden met 
een gevoeligheidsspectrum vergelijkbaar met neomycine. Het werkingsmechanisme berust op de 
remming van de bacteriële eiwitsynthese door de binding aan ribosomen. Infectie door pyrogene 
darm-bacteriën wordt voorkómen door framycetinesulfaat. 
 
Breekpunten 
Voor locaal toegepaste antibiotica zijn geen gevoeligheidsbreekpunten beschikbaar. 
Framycetine gevoelige micro-organismen 
Escherichia coli 
Staphylococcus aureus (MSAA) 
Staphylococcus epidermis 
Streptococcus faecalis 
 
Resistente micro-organismen 
Enterobacter spp. 
Entereococcus faecium 
Anterecoccus faecalis 
Streptococcen 
Pseudomonas aeruginosa 
Staphylococcus aureus (MRSA) 
 
De prevalentie van resistentie van bepaalde stammen kan van land tot land en in de tijd variëren. 
Lokale informatie omtrent resistentie-ontwikkeling is gewenst, met name wanneer ernstige infecties 
worden behandeld. De hier gegeven informatie geeft enkel een indicatie of een micro-organisme 
gevoelig is of niet. 
 
Overige informatie framycetine: 
Resistentie ontstaat meestal door de vorming van interactiverende enzymen welke door plasmiden 
worden overgedragen. Resistentie ontwikkeling hangt af van de bacteriesoort en kan regionaal 
verschillend zijn. Bij combinatie met bètalactam antibiotica verloopt de resistentie ontwikkeling 
trager. Er bestaat kruisresistentie met andere aminoglycosiden; de kruisresistentie is volledig met 
neomycine, paromycine en kanamycine.  
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5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Niet onderzocht 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Preklinische gegevens voegen geen relevante informatie toe aan de reeds bestaande klinische ervaring. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Watervrij Lanoline 
Vloeibaar paraffine 
Wit zacht paraffine 
Aesculine 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Niet van toepassing 
 
6.3 Houdbaarheid 
 
3 jaar 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren  
 
Bewaar beneden 25°C.  
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
Aluminium tube à 30 g zalf met een canule. 
 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 
 
Geen bijzondere vereisten 
 
 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS 
82 Avenue Raspail 
94250 Gentilly  
Frankrijk 
 
 
8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
RVG 05673 
 
 
9. DATUM VAN EERSTE VERGUNNING/VERNIEUWING VAN DE VERGUNNING 
 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 27 november 1968 
Datum van laatste hernieuwing: 27 november 2013



5/4     Proctosedyl zalf SPC 010621 
 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
Laatste gedeeltelijke herziening betreft rubriek 7: 27 oktober 2021. 
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