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Bijsluiter: informatie voor de gebruiker 
 

Selsun  
suspensie 25 mg/ml 

Seleniumsulfide  
 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke 
informatie in voor u. 
Gebruik dit medicijn altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u 
dat heeft verteld. 
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker. 
- 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. 
- Wordt uw klacht na 60 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met 

uw arts.  
 
Inhoud van deze bijsluiter 
1. Wat is Selsun 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 Selsun en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?  
 
Selsun is een antimycoticum, een medicijn dat schimmelziektes tegengaat.  
 
Selsun wordt gebruikt bij:  
-  Schilfervorming op de hoofdhuid als gevolg van overmatige talgafscheiding (seborroe van de 

hoofdhuid).  
-  Oppervlakkige schimmelaandoening van de huid (pityriasis versicolor).  
 
 
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
 
Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken? 

− U bent allergisch voor één van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in 
rubriek 6.    

− Op een ontstoken, gekrabde of (recent) beschadigde huid.  
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn? 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt. 
  
-  U heeft geverfd of gepermanent haar (zie rubriek 4. Mogelijke bijwerkingen).  
-  U heeft grijs of wit haar (zie rubriek 4. Mogelijke bijwerkingen).  
 
Raadpleeg uw arts of apotheker als er na oogcontact ernstige pijn aan de ogen, zwelling van de ogen of 
verandering in zicht ontstaan en deze aanhouden na het spoelen met water (zie rubriek 4). 
 
 
 
Kinderen  
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Gebruik Selsun niet bij kinderen, tenzij de arts anders adviseert. 
 
Gebruikt u nog andere medicijnen? 
Er zijn geen wisselwerkingen bekend tussen Selsun en 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. 
 
Zwangerschap 
Het gebruik van dit medicijn gedurende de zwangerschap wordt afgeraden. 
 
Borstvoeding 
Het gebruik van dit medicijn gedurende de periode van borstvoeding wordt afgeraden. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
 
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen 
machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.  
 
 
3. Hoe gebruikt u dit medicijn? 
 
Gebruik dit medicijn altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, of apotheker u 
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts apotheker. 
 
Wijze van gebruik 
 
Verwijder voor gebruik alle juwelen en (edel)metalen voorwerpen zoals haarspelden, oorbellen, 
ringen, piercings en/of halskettingen. 
  
Schilfervorming op de hoofdhuid (seborroe van de hoofdhuid):  

1.  Maak het haar goed nat met warm water.  
2.  Was uw haar eerst met een gewone shampoo.  
3.  Schud het flesje Selsun krachtig en giet een hoeveelheid van ongeveer een eetlepel in uw 

handpalm. Wrijf het haar hier goed mee in.  
4.  Laat het 2 tot 3 minuten inwerken. 
5. Spoel het haar goed uit en was uw handen goed..  
6.  Was uw haar nogmaals met Selsun (herhaal de stappen 3 t/m 5).  
7.  Spoel het haar en de huid die met Selsun in contact kwamen zorgvuldig uit.  

Was uw handen goed, vergeet hierbij niet uw nagels goed te borstelen.  
Was ook huidplooien en de genitale streek goed.  

 
Laat het haar en de hoofdhuid niet langer in contact komen met Selsun dan de aanbevolen inwerktijd.  
 
Duur van de behandeling:  
De eerste 2 weken 2 maal per week. De volgende 2 weken 1 maal per week. Vervolgens naar behoefte.  
 
 
Oppervlakkige schimmelaandoening van de huid (pityriasis versicolor):  

1.  Schud het flesje Selsun krachtig.  
2.  Breng Selsun op de aangetaste huid aan en vermijd daarbij elk contact met de ogen of 

slijmvliezen.  
3.  Laat de aangebrachte hoeveelheid Selsun met behulp van wat water schuimen.  
4.  Laat 10 minuten inwerken.  
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5. Spoel de huid goed af en was uw handen grondig. Vergeet hierbij niet uw nagels goed te 
borstelen.  

6.  Herhaal deze behandeling eenmaal per dag, gedurende 7 opeenvolgende dagen.  
 
Laat de huid niet langer in contact komen met Selsun dan de aanbevolen inwerktijd.  
 
Vermijd contact met de ogen. Als de shampoo in contact komt met uw ogen kunt u ernstige 
oogirritatie ervaren die kan leiden tot letsel. Als dit gebeurt, moet u onmiddellijk spoelen met veel 
koud water.  
 
 
 
Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt? 
Als u Selsun per ongeluk heeft ingenomen, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker.  
 
Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?  
Indien u vergeten bent Selsun te gebruiken, kunt u zonder probleem uw behandeling voortzetten.  
 
Als u stopt met het gebruik van dit medicijn  
U kunt te allen tijde stoppen met het gebruiken van Selsun. 
  
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. 
 
4. Mogelijke bijwerkingen 
 
Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken. 
 
Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers) 

- Blaarvorming (acantholyse): vooral als de shampoo langer dan de aanbevolen inwerktijd in 
contact is gehouden met het haar of de huid. 
 

Zeer zelden (komen voor bij minder  dan 1 op de 10.000 gebruikers) 
- Lokale irritatie of gevoeligheid van de hoofdhuid en de huid, soms beschreven als een 

branderig gevoel. Als de irritatie aanhoudt moet de behandeling worden stopgezet.  
- Geverfd, gepermanent en grijs of wit haar kan verkleuren. Spoel het haar minimaal 5 minuten 

grondig uit om verkleuring te voorkomen.  
- Haar en hoofdhuid kunnen sneller vet worden.  

 
Onbekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 

- Oogirritatie: Bekrassing van de ogen met symptomen als pijn in de ogen, zwelling van de ogen 
en verandering van zicht.  
 

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 
aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb via de website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te 
melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn. 
 
 
5. Hoe bewaart u dit medicijn? 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
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Bewaren beneden 25°C.  
 
De houdbaarheid na openen is 9 weken. 
 
Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking 
na “Niet te gebruiken na”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de 
uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen 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 medicijn? 
 
-  De werkzame stof in dit medicijn is Seleniumsulfide.  
-  De andere stoffen in dit medicijn zijn bentoniet, titaandioxide, glycerylmonoricinoleaat, 

citroenzuur, monoethanolaminolauryl sulfaat, alcoyl (12-14) dimethylbetaine, natriumbifosfaat, 
BBA parfum, natriumchloride, natriumhydroxide en water.  

 
Hoe ziet Selsun eruit en hoeveel zit er in een verpakking?  
Selsun is een gele suspensie en wordt geleverd in een witte plastic fles.  
Elke fles bevat 60 ml of 120 ml huidsuspensie.  
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
Vergunninghouder 
OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS 
82 Avenue Raspail 
94250 Gentilly 
Frankrijk  
 
Voor correspondentie en inlichtingen  
Healthypharm B.V. 
Van de Reijtstraat 31-E  
4814 NE Breda  
Nederland 
 
Fabrikant 
Delpharm Bladel B.V. 
Industrieweg 1  
5531 AD Bladel  
Nederland  
 
Dit medicijn is geregistreerd in Nederland onder het nummer RVG 04188  
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2021. 


