BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Zineryt 40 mg/ml / 12 mg/ml,
poeder en oplosmiddel voor oplossing voor cutaan gebruik
erytromycine
zinkacetaat dihydraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel 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 geneesmiddel 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 Zineryt en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Zineryt en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Zineryt bevat het antibioticum erytromycine en zink. Erytromycine kan de groei van bacteriën
remmen, die een rol spelen bij het ontstaan van puistjes. Zink versterkt het effect van erytromycine
bij de behandeling van acne.
Zineryt kan gebruikt worden bij de behandeling van matige tot ernstige vormen van jeugdpuistjes
(acne), waarbij plaatselijke behandeling zonder antibiotica geen of onvoldoende resultaat heeft
opgeleverd of niet verdragen wordt.
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
u bent allergisch voor erytromycine of andere antibiotica van dezelfde groep, voor zink of voor
een van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Zineryt niet in aanraking brengen met de ogen of de slijmvliezen van de neus of de mond. Het zal
op deze plaatsen namelijk een brandend en prikkelend gevoel geven. Als dit toch gebeurt, dan
direct gedurende enkele minuten spoelen met koud of lauw water en uw arts waarschuwen.
de inhoud van de fles Zineryt kan bij morsen vlekken veroorzaken op textiel en dergelijke.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Zineryt nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
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.
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Bij gelijktijdige toepassing van andere lokale anti-acneproducten, moet men voorzichtig zijn, aangezien de
irritatie kan verergeren, in het bijzonder bij producten die afschilfering bevorderen.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zineryt kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Een effect op de
vruchtbaarheid is niet bekend.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.
3. Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel 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.
Zineryt 2 x per dag aanbrengen op de huid van het gehele gezicht of op andere aangedane delen (ook op
de omgeving van de aangedane plaatsen), bij voorkeur na het wassen. Als u het laagje even laat
opdrogen wordt dit onzichtbaar.
Zineryt wordt opgebracht door het flesje schuin ondersteboven met de depper tegen de huid te houden en
het zachtjes drukkend heen en weer te bewegen. De hoeveelheid Zineryt die uit het flesje komt kan
worden geregeld door harder of zachter met de depper tegen de huid te drukken.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Zineryt moet gebruiken. De gebruikelijke behandelingsduur is 10 à 12
weken. Zineryt leidt in de meeste gevallen na 10-12 weken tot een verbetering van de aandoening. Ziet u
een verslechtering, neem dan contact op met uw arts..
Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Zineryt heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Een langdurig gebruik van te grote hoeveelheden Zineryt kan roodheid en uitdroging van de huid tot
gevolg hebben.
Dit middel is uitsluitend bedoeld voor gebruik op de huid. Bij per ongeluk opdrinken van de gehele inhoud
van één verpakking Zineryt zullen voornamelijk de toxische verschijnselen na alcohol-inname optreden.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Wanneer u Zineryt een keer vergeet aan te brengen kunt u gewoon verder gaan met Zineryt zoals u
gewend was. U hoeft dus niet de keer die U vergeten bent extra aan te brengen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Neem onmiddellijk contact op met een arts als u een ernstige huidreactie krijgt: een uitslag met blaasjes
gevuld met pus met een rode omringende huid (exanthemateuze pustulose). De frequentie van deze
bijwerking is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
Huid- en onderhuidaandoeningen:
Soms komen voor (bij meer dan 1 op de 1.000, maar minder dan 1 op de 100 patiënten):

Jeuk, droge huid en huidschilfering.

Roodheid van de huid, huidirritatie en branderig gevoel op de huid. Dit is meestal niet ernstig en
trekt vanzelf weg.
Immuunsysteemaandoeningen:
Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

Overgevoeligheid.
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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
via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u dit middel?
Bewaren beneden 25°C.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles
(poeder en oplosmiddel) na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
De kant en klare oplossing kan 8 weken bewaard worden beneden 25°C.
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 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 middel?
- De werkzame stoffen in dit middel zijn erytromycine en zinkacetaat dihydraat
- De andere stoffen in dit middel zijn diisopropylsebacaat en ethanol
Hoe ziet Zineryt eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Zineryt is een heldere, kleurloze naar alcohol ruikende vloeistof. Deze vloeistof zit in een flacon waar een
depper op zit. Met deze depper kan Zineryt op de huid worden aangebracht. De depper is afgeschermd
door een draaidop. Zineryt wordt in het algemeen kant en klaar door de apotheker afgeleverd. De
bereiding van de oplossing wordt in de bijlage beschreven.
Na bereiding bevat een fles met depper 30 ml Zineryt.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Duitsland
Fabrikant
Astellas Pharma Europe B.V.
Hogemaat 2
7942 JG Meppel
The Netherlands
of
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Denemarken
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
In het register ingeschreven onder RVG 09897
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Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2021
Bereiden van Zineryt lotion
1. De Zineryt verpakking bevat :
- een fles met brede hals die het poeder bevat
- een fles met smalle hals die het oplosmiddel bevat
- een depper in een plastic houder
2. Giet het oplosmiddel in de fles met Zineryt poeder en schroef de
dop er opnieuw op.
3. Schud deze fles onmiddellijk goed gedurende 1 minuut.
4. Verwijder de dop van de fles en open de plastic houder van de
depper. Breng de houder met de depper erin op de hals van
het flesje en DRUK GOED AAN.
5. Verwijder de plastic houder en controleer of de depper goed vast
zit. Druk zo nodig nog aan.
6. De oplossing is na bereiding 8 weken houdbaar. Schrijf de vervaldatum
op het etiket.
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