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NATRIUMHYPOCHLORIET SMEERSEL 0,25% FNA 
 

1 Werking en toepassingen 

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt? 
De werkzame stof in Natriumhypochlorietsmeersel FNA is natriumhypochloriet. 
Natriumhypochloriet is een ontsmettend middel. Artsen schrijven het voor bij brandwonden en 
doorligwonden (= decubitus) om infecties met bacteriën te behandelen. 
Natriumhypochlorietsmeersel FNA wordt ook wel Eusol-paraffine genoemd. 
 
Huidinfectie 
Een huidinfectie is een ontsteking van de huid door een bacterie, gist of schimmel. De geïnfecteerde  
plaats is pijnlijk, dik, warm en rood. Bij een geïnfecteerde wond kan de wond er geel of groen uitzien 
en een nare geur verspreiden. Een zwarte kleur is meestal een teken dat er weefsel in de wond aan 
het afsterven is. 
 
Oorzaak 
Meestal ontstaat een huidinfectie op een plek waar de huid is beschadigd, zoals bij doorligwonden en 
tweede- of derdegraads brandwonden. De bacteriën die normaal op de huid zitten zonder een infectie 
te geven, kunnen dan de huid binnendringen en een infectie veroorzaken. 
 
Behandeling  
Natriumhypochloriet wordt gebruikt bij ernstige brandwonden en doorligwonden om infecties met 
bacteriën, schimmels en andere ziekteverwekkers te behandelen. 
 
Werking  
Natriumhypochloriet ontsmet de wond. Het doodt veel soorten bacteriën. Verder maakt natrium-
hypochloriet het zwarte, dode weefsel uit de wond los, zodat dit gemakkelijker kan worden verwijderd. 
Bovendien maskeert de 'chloorlucht' van het smeersel de onaangename geur van een ontstoken 
wond. 

2 Bijwerkingen 

Op welke bijwerkingen moet ik letten?  
Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. 
 
Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen 

 Irritatie, pijn, roodheid en zwelling van de gezonde huid rondom de wond. De gezonde huid 
kunt u beschermen door zinkoxide-zalf of -smeersel op de wondranden aan te brengen. 

 
Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen) 

 Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit medicijn. Dit merkt u aan jeuk of 
huiduitslag. Raadpleeg uw arts als u vermoedt dat u overgevoelig bent voor het medicijn. Blijkt 
u overgevoelig, geef dat dan aan de apotheker door. Het apotheekteam kan erop letten dat u 
medicijnen met dat bestanddeel niet opnieuw krijgt. 

 
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u 
andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. 
 
Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb (www.lareb.nl). Hier 
worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. 
 
 

http://www.lareb.nl/
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3 Hoe, wanneer en hoelang? 

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken? 
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek. 
 
Hoe? 
Gebruik wegwerphandschoenen om dit smeersel aan te brengen, zo beschermt u uw handen tegen 
irritatie door dit smeersel. 

 Smeer de randen van de wond in met zinkoxide-zalf of zinkoxide-smeersel. 

 Schud de fles goed om. 

 Drenk een gaasje in het smeersel en leg het natte gaasje in de wond. 

 Dek de wond af met een vaseline- of paraffinegaasje en daarop een vochtdoorlatend verband. 

 Het gaasje met natriumhypochloriet-smeersel moet minstens één uur in de wond blijven. 

 Verwijder na een uur het gaasje en spoel de wond schoon met water of fysiologische 
zoutoplossing. 

 Dek de wond af met een vaseline- of paraffinebevattend zalfgaasje en vervolgens een 
verband. Laat dit zitten tot de volgende behandeling. 

 Let op: natriumhypochloriet werkt blekend op kleding, beddengoed en op de haren. 

 Let op: dit smeersel heeft een beperkte houdbaarheid. Draai na gebruik de dop op de fles en 
bewaar de fles in de koelkast. Kijk voor de uiterste gebruiksdatum op het etiket van de 
apotheek. 

Wanneer? 
U gebruikt dit smeersel meestal twee keer per dag. Kies daarvoor twee momenten verdeeld over de 
dag, bijvoorbeeld ’s ochtends na het ontbijt en ’s avonds na de avondmaaltijd. 
 
Hoelang? 
Gebruik dit medicijn zolang in de wond een gele of groen kleur aanwezig is. Als de wond een rode 
kleur heeft, is de wond schoon geworden en is het beter te stoppen met het smeersel. Overleg 
hierover met de arts of verpleegkundige. 
Wanneer dit middel niet helpt of wanneer de klachten zich herhalen, vraag dan advies aan uw arts. 

4 Dosis vergeten? 

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? 
Het is belangrijk dit medicijn consequent te gebruiken, zolang de infectie in de wond aanwezig is. 
Mocht u het toch vergeten zijn: 

 Duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende behandeling normaal krijgt? Breng het 
smeersel dan alsnog aan. 

 Duurt het minder dan vier uur voor u de volgende behandeling normaal krijgt? Sla dan de 
vergeten behandeling over en ga verder met het normale behandelschema. 

Wanneer u te veel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 

5 Autorijden, alcohol, voeding 

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan… 
 
autorijden, alcohol drinken en alles eten? 
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen. 

6 Mag ik natriumhypochloriet op de huid gebruiken met andere medicijnen? 

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen? 
Natriumhypochloriet-smeersel FNA en andere huidmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. 
Gebruik naast dit smeersel geen andere huidmiddelen in de wond. Wel kunt u de randen van de wond 
beschermen met zinkoxide-zalf of -smeersel. 
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7 Zwangerschap en borstvoeding 

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef? 
 
Zwangerschap 
U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder 
nadelige gevolgen voor het kind. 
 
Borstvoeding 
U kunt veilig borstvoeding geven. Dit medicijn komt niet in de moedermelk terecht. Moet u dit 
smeersel in de buurt van de tepel gebruiken? Doe dit dan vlak na een voeding en was de tepel en de 
borst goed voor een volgende voeding. 

8 Wanneer niet gebruiken? 

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken? 
U mag dit middel niet gebruiken 

 Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op Natriumhypochloriet-smeersel FNA. 

 Wanneer uw wond schoon is, verdere wondgenezing kan door het smeersel worden 
vertraagd. 

Zie voor meer informatie ook de rubrieken ‘Bijwerkingen’ en ‘Zwangerschap en borstvoeding’.  

9 Stoppen 

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen? 
U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Overleg met uw arts of 
verpleegkundige wanneer u kunt stoppen. Als u veel last heeft  van irritatie door het medicijn, kunt u 
met uw arts of verpleegkundige overleggen of het beter is te stoppen. 

10 Samenstelling 

Wat zit er in dit medicijn? 
Natriumhypochloriet-smeersel 0,25% FNA bevat per g 2,38 mg actief chloor. Verder bevat het 
smeersel witte was, vloeibare paraffine en zoutzuur. 

11 Bewaren 

Hoe moet ik het medicijn bewaren? 
Bewaar het smeersel in de koelkast (2-8 °C). Sluit na gebruik de fles goed af. Dit voorkomt uitdrogen 
en bederf. 
In een onaangebroken verpakking is het smeersel houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op de 
verpakking staat. Na aanbreken van de verpakking is het smeersel maximaal 1 week houdbaar, maar 
niet langer dan de uiterste gebruiksdatum die op het etiket staat. 
Als u nog vragen heeft kunt u terecht bij uw apotheker. 

12 Overige informatie 

Deze informatie is bedoeld om u op eenvoudige wijze globaal inzicht te verschaffen in de 
voorgeschreven medicatie. De tekst is niet bedoeld volledig te zijn en u kunt er geen rechten aan 
ontlenen.  
Voor volledige informatie verwijzen wij u naar de bijsluitertekst of kunt u informatie inwinnen bij de 
ziekenhuisapotheek. Het is belangrijk om problemen bij gebruik van dit geneesmiddel te melden 
aan uw arts of verpleegkundige. Dit zal het verantwoord gebruik van dit middel bevorderen. 
Voor meer vragen over dit geneesmiddel kunt u contact (laten) opnemen met de ziekenhuisapotheek. 
Telefoon: 0478-509200, fax: 0478-509215, e-mail: info@brocacefziekenhuisfarmacie.nl 
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