
 

 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

Zineryt 40 mg/ml / 12 mg/ml, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor cutaan gebruik 
 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

Zineryt bevat 40 mg/ml erytromycine in de vorm van een zink complex.  
 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

Oplossing voor cutaan gebruik (poeder ter bereiding van). 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 

4.1 Therapeutische indicaties 

Matige tot ernstige vormen van acne, waarbij lokale therapie zonder antibiotica geen of onvoldoende 
resultaat heeft opgeleverd of niet verdragen wordt 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 

Dosering 

Zineryt dient 2x daags op de aangedane huid te worden aangebracht, gewoonlijk gedurende een 
periode van 10-12 weken. Belangrijk therapeutisch effect wordt gewoonlijk binnen de eerste 12 weken 
bereikt. 
Indien er geen of onvoldoende verbetering of zelfs een verslechtering is opgetreden na deze periode, 
dient de patiënt zijn arts te raadplegen en met de mogelijkheid van bacteriële resistentie dient 
rekening gehouden te worden. Indien bacteriële resistentie is opgetreden, dient het gebruik van het 
produkt gedurende een periode van twee maanden te worden onderbroken. 

Wijze van toediening 

Zineryt dient royaal te worden aangebracht op de huid van het gehele gezicht of op andere aangedane 
gedeelten (niet alleen de lesie zelf), totdat het gehele te behandelen gebied is bedekt (per keer is 
hiervoor ±0,5 ml nodig). 
Zineryt wordt toegediend door het flesje schuin ondersteboven met de depper tegen de huid te 
houden en het zachtjes drukkend heen en weer te bewegen. De uitvloeiing van Zineryt kan worden 
geregeld door vermeerdering of vermindering van de druk van de depper tegen de huid. 
 

4.3 Contra-indicaties 

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of andere antibiotica van de macrolidegroep, voor zink of 
voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.  

 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik 

Zineryt is uitsluitend bestemd voor behandeling van de huid en mag niet in aanraking worden gebracht 
met de ogen of met de slijmvliezen van neus en mond. 
Kruisresistentie met andere antibiotica van de macrolide groep en met lincomycine en clindamycine 
kan voorkomen. Kruisovergevoeligheid tussen macroliden onderling komt voor. 
 
Net als bij andere macroliden werden zeldzame ernstige allergische reacties gemeld, waaronder acute 
gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP). Als er een allergische reacties optreedt, moet de 
toediening van het geneesmiddel worden gestaakt en moet een passende behandeling worden ingesteld. 
Artsen dienen zich er bewust van te zijn dat de allergische symptomen opnieuw kunnen optreden 
wanneer de symptomatische behandeling wordt stopgezet. 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 



 

Er zijn tot dusver geen interacties bekend. 
 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 
Zwangerschap  
Gegevens uit een groot aantal zwangerschappen duiden niet op schadelijke effecten van erytromycine-
gebruik op de zwangerschap of de gezondheid van het kind. Erytromycine kan gedurende de 
zwangerschap worden toegepast. 
 
Borstvoeding 
Erytromycine gaat in zeer kleine hoeveelheden over in de moedermelk en het kan gebruikt worden 
tijdens de periode van borstvoeding. 
 
Vruchtbaarheid  
Gegevens over de vruchtbaarheid duiden niet op bijzonderheden. 
 

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Zineryt op de rijvaardigheid en het vermogen om 
machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.  
 
4.8 Bijwerkingen 
 

*erytheem, huidirritatie en branderig gevoel op de huid zijn van voorbijgaande aard en van 
ondergeschikte klinische betekenis. 
 

4.9 Overdosering 

Accidentele overdosering lijkt onwaarschijnlijk vanwege de toedieningsvorm. 
Een incidentele inname van de gehele inhoud van een verpakking Zineryt zal voornamelijk 
gekarakteriseerd worden door acute toxiciteitverschijnselen van de hierin aanwezige hoeveelheid 
absolute alcohol. 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

Farmacotherapeutische categorie: 

Anti-acne preparaten, ATC-code: D10A F52. 

Werking: 

Erytromycine is een bacteriostatisch smalspectrum antibioticum behorende tot de groep van de 
macroliden. Tot de voor dit antibioticum gevoelige micro-organismen behoren de vaak bij acne 
aantoonbare bacteriën S. epidermidis en P. acnes. Bij lokale toepassing kan erytromycine een gunstig 
effect hebben op acne. Tijdens de behandeling kunnen zich in de huidflora verschuivingen naar 
erytromycine-resistentie voordoen. Deze resistentie is gewoonlijk reversibel na staken van de 
medicatie. Zink versterkt het effect van erytromycine bij de behandeling van acne. 

Systeem/or-
gaanklassen 

Soms (1/1.000, 
<1/100) 

Zeer zelden (<1/10.000) Niet bekend 

Immuunsys-
teem-
aandoeningen 

 overgevoeligheid  

Huid- en 
onderhuid-
aandoeningen 

pruritus 
erytheem* 
huidirritatie* 
branderig gevoel op 
de huid* 
droge huid 
huidexfoliatie 

 acute gegeneraliseerde 
exanthemateuze pustulose 
(AGEP) 



 

Bij ernstige vormen van acne kan de behandeling met Zineryt gecombineerd worden met bijvoorbeeld 
lokale toepassing van vitamine A zuur of benzoylperoxide of orale toediening van tetracycline. 
Het opgebrachte laagje Zineryt is nadat het opgedroogd is onzichtbaar en daardoor kosmetisch 
aanvaardbaar. 
 

5.2 Farmacokinetische gegevens 

Lokaal toegepast erytromycine wordt niet of nauwelijks geabsorbeerd. 
 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

Geen bijzonderheden. 
 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

6.1 Lijst van hulpstoffen 
Acetaat, diisopropylsebacaat en ethanol. 
 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

Niet van toepassing. 
 

6.3 Houdbaarheid 

Het afzonderlijk verpakte poeder en het vloeibare vehiculum zijn houdbaar tot de op de verpakking 
aangegeven datum. 
De houdbaarheid is 2 jaar. 
De houdbaarheid van de gerede oplossing is 8 weken. 
 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

Zineryt (poeder ter bereiding van oplossing voor cutaan gebruik) en de gerede oplossing kunnen bij 
een temperatuur beneden de 25ºC worden bewaard. 
De vervaldatum van de gerede oplossing dient direkt na bereiding op de flacon aangebracht te 
worden. 
 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 

Zineryt wordt geleverd als poeder bestaande uit erytromycine en zinkacetaatdihydraat en als vloeibaar 
vehiculum bestaande uit ethanol met een emolliens, beide fasen verpakt in afzonderlijke flacons. 
 

6.6 Instructies voor gebruik en verwerking, en aanwijzingen voor het afvoeren van niet- 
gebruikt product en afgeleide afvalstoffen 

Bij aanvang van de behandeling dient de vloeistof uit de ene flacon overgegoten te worden in de flacon 
die het poeder bevat; direkt daarna wordt deze flacon krachtig geschud totdat de Zineryt poeder is 
opgelost en vervolgens voorzien van de bijgeleverde depper. Uitgebreide instructies voor het mengen 
zijn als volgt: 
1. In de geel/grijs/witte doos zitten twee flacons en een depper. Verwijder de doppen van beide 

flacons. Bewaar de dop van de flacon met poeder. 
2. Giet de vloeistof uit de ene flacon over in de flacon met poeder. 

De lege flacon kunt u weggooien 
3. Schroef de overgebleven dop op de flacon, waarin de poeder met de vloeistof zit. 
4. Schudt deze flacon onmiddellijk gedurende 1 minuut. 
5. Draai de dop van de flacon en breng de depper over in de dop. 
6. Druk nu de dop, met daarin de depper, op de volle flacon en draai deze vast. 
7. U kunt nu de dop van de flacon afdraaien en controleren of de depper stevig op de flacon zit. Druk 

zonodig de depper nog stevig aan. 



 

8. De oplossing is tot 8 weken na de bereiding houdbaar. Plak deze datum op de flacon. 
 

Een flacon gereed product bevat 30 ml Zineryt, voldoende voor ongeveer een maand behandeling. 
 

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH 
Ziegelhof 24 
17489 Greifswald 
Duitsland 
 

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

Zineryt is in het register ingeschreven onder RVG 09897. 
 

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE 
VERGUNNING  

Datum van eerste verlening van de vergunning: 8 november 1985 
Datum van laatste verlenging: 8 november 2015 
 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 7:  3 juni 2021  

 
 


