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Werking en toepassingen
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?
Azijnzuur 3% spoelvloeistof wordt gebruikt als ontsmettende oplossing in wonden. Het verlaagt de zuurgraad
(pH) en remt daarmee de groei van een aantal micro-organismen, zowel bacteriën als schimmels (voornamelijk
bij Pseudomonas infecties).
De azijnzuur 3% spoelvloeistof wordt in het ziekenhuis voor twee indicaties toegepast, namelijk om infectie van
wonden op de operatiekamer te voorkomen en als hulpmiddel bij colposcopie (gynaecologisch onderzoek).

Bijwerkingen
Op welke bijwerkingen moet ik letten?
Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven, al krijgt zeker niet iedereen daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen zijn gemeld:
 Irritatie van de huid, een branderig gevoel of andere huidreacties
 Pijn
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.
U kunt bijwerkingen daarnaast melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website:
www.lareb.nl). Door bijwerkingen hier te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe, wanneer en hoelang?
Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek en volg de aanwijzingen van uw arts op.
Gebruik de spoelvloeistof alleen indien deze helder is.
 Wond zorgvuldig reinigen door douchen of spoelen met fysiologisch zout
 De omliggende huid drogen
 Bescherm de wondranden zonodig met Cavilon of zinkoxide
 Doordrenk een gaaskompres met azijnzuuroplossing, dan gaas uitknijpen en uitvouwen (gazen moeten
goed vochtig zijn, maar niet druipnat)
 Breng azijnzuurgaas losjes aan op/in de wond
 Zorg ervoor dat contact met de omliggende huid zoveel mogelijk vermeden wordt i.v.m. verweking
 Dek het geheel af met een droog gaas en fixeer het geheel losjes met bijvoorbeeld een hydrofiel
windsel
 Was na gebruik uw handen
Wanneer?
Volg hierbij de aanwijzingen van uw arts. Verdeel de behandelingen zo goed mogelijk over de dag. Dan heeft
het middel een constant effect. Het verbinden met azijnzuur gebeurt meestal 2 à 3 x daags.
Hoelang?
Bespreek dit met uw arts of apotheker. Wanneer dit geneesmiddel niet helpt of wanneer de klachten zich
herhalen, vraag dan advies aan uw arts.

Dosis vergeten of teveel gebruikt?
Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
Breng dan het azijnzuur op de gebruikelijke manier alsnog aan, tenzij het alweer bijna tijd is voor de volgende
behandeling. Het heeft geen zin een dubbele hoeveelheid aan te brengen. Eventueel kunt u uw schema iets
verschuiven, maar zorg daarbij voor een gelijkmatige verdeling over de dag. Wanneer u te veel heeft gebruikt,
neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.
Wat u moet doen wanneer u teveel heeft gebruikt?
Wanneer u te veel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.
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Autorijden, alcohol, voeding
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan autorijden?
Ja, bij dit geneesmiddel zijn hiervoor geen beperkingen.
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alcohol drinken?
Ja, bij dit geneesmiddel zijn hiervoor geen beperkingen.
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alles eten?
Ja, bij dit geneesmiddel zijn hiervoor geen beperkingen.

Wisselwerking
Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?
Breng andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de aangedane plekken. U heeft dan kans dat u dit middel met
het volgende middel verwijdert.

Zwangerschap en borstvoeding
Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben of wil worden?
Kan ik dit medicijn gebruiken als ik borstvoeding geef?
U kunt dit middel gedurende korte tijd veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die
zwanger zijn of borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind. Als u het langer dan een aantal
weken moet gebruiken, overleg dan met uw arts.

Wanneer niet gebruiken?
Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?
Bij eerder gebleken overgevoeligheid voor azijnzuur spoelvloeistof dient u terughoudend te zijn met het gebruik
van azijnzuur 3% spoelvloeistof.
Als u twijfelt of één van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of
verpleegkundige.

Stoppen
Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

Samenstelling
Wat zit er in dit medicijn?
Azijnzuur 3% spoelvloeistof bevat per ml 30 mg azijnzuur. Verder bevat de spoelvloeistof gedestilleerd water.

Bewaren
Hoe moet ik het medicijn bewaren?
Azijnzuur 3% spoelvloeistof is bedoeld voor eenmalig gebruik. Na openen kunt u de verpakking dus niet meer
hergebruiken. De ongeopende verpakking is 24 maanden houdbaar.
Bewaar de spoelvloeistof bij kamertemperatuur (15-25 ºC), niet in de koelkast of vriezer. Gebruik dit
geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum; deze is vermeld op het etiket. Als u nog vragen
heeft, kunt u terecht bij uw apotheker.
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 ze komen niet in het milieu.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Deze tekst is opgesteld door de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie (KFT), onderdeel van het LUMC. Hoewel bij het opstellen van
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de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is het LUMC niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige
onjuistheid in deze tekst.
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