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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Anusol 10 mg/280 mg zetpillen

Lidocaine hydrochloride 10 mg

Zinkoxide 280 mg

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan 

bereikt

u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met

uw arts.

- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 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. Waarvoor wordt Anusol gebruikt?

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

3. Hoe gebruikt u Anusol?

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u Anusol?

6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT ANUSOL GEBRUIKT?

Rectaal gebruik

Anusol  behoort  tot  de  groep  van  geneesmiddelen  tegen  aambeien,  met  2  actieve

bestanddelen: lidocaïne en zinkoxide.

Symptomatische behandeling van ano-rectale aandoeningen zoals : aambeien, kloven,

jeuk.

Zoals in alle gevallen van aambeien, zal men maatregelen zoals hygiëne, voorkomen van

verstopping  en,  in  sommige  gevallen,  sclerose  van  de  aambeien,  zelfs  heelkundige

ingreep, niet uit het oog verliezen.

2. WANNEER MAG U ANUSOL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 

VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Anusol niet gebruiken?
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U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u 

vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Anusol?

- Anusol buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

- Bij de behandeling van aambeien is het belangrijk om een goede hygiëne in acht te

nemen en verstopping te vermijden.

- Indien  de  klachten  langer  dan  2  weken  aanhouden  dient  u  uw  huisarts  te

consulteren.

- In  geval  van  irritatie  is  het  aangeraden  de  behandeling  met  Anusol te

onderbreken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Anusol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?

Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen

voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Anusol is bestemd voor rectaal gebruik; het product zal in elk geval met voorzichtigheid

worden gebruikt gedurende de zwangerschap en de borstvoeding periode.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op

met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

3. HOE GEBRUIKT U ANUSOL?

Gebruik dit middel 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. 

Gebruik bij volwassenen

Anusol zetpillen moeten in de anus worden aangebracht. 

De gebruikelijke dosering is een zetpil ’s morgens, een zetpil ’s avonds, en een zetpil na elke 

stoelgang. Gebruik niet meer dan 6 zetpillen per 24 uur.

Gebruik bij kinderen

Anusol wordt niet aanbevolen bij kinderen.

Heeft u te veel van Anusol gebruikt?

Een langdurig gebruik met hoge doses  zou aanleiding kunnen geven tot symptomen van 

overdosering van lidocaïne. De behandeling moet dan onmiddellijk gestopt worden.  

Wanneer u te veel van Anusol heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op

met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
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Bent u vergeten Anusol te gebruiken?

Als u een dosis bent vergeten, gebruik dan de volgende dosis wanneer nodig. Neem geen 

dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Anusol bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 

maken.

Overgevoeligheidsreacties zijn zeldzaam.  Bij bijzonder gevoelige patiënten kan een lokale 

irritatie optreden.

Bijwerkingen van lidocaïne zijn van algemene aard (t.g.v. overmatige resorptie wat gezien de 

lage concentratie niet te verwachten valt) zoals zenuwachtigheid, duizeligheid, beven, 

slaperigheid, lage bloeddruk en tragere hartslag.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 

staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.  

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 

verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 

houdbaarheidsdatum.

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 niet meer nodig zijn. Ze 

worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stoffen in dit  middel zijn lidocaïne hydrochloride en zinkoxide.

Elke zetpil bevat 10 mg lidocaïne hydrochloride en 280 mg zinkoxide. 

- De andere stoffen in dit middel zijn vaste halfsynthetische glyceriden.

Hoe ziet Anusol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Anusol zetpillen zijn witte zetpillen in een PVC/PE blisterverpakking.

Doos met 18 zetpillen.
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Afleveringswijze

Niet op medisch voorschrift.

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

Johnson & Johnson Consumer NV/SA  

Antwerpseweg 15-17

BE-2340 Beerse

Fabrikant

Farmea

10 rue Bouché Thomas 

ZAC sud d’Orgemont 

49007 Angers

Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen 

BE 265185

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 03/2011

ANUSOL Zetpillen v3.2_B2.0 4/4


	Niet op medisch voorschrift.

