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Bijsluiter: informatie voor de gebruiker  
 

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik 

 

ALLEEN VOOR UITWENDIG GEBRUIK 
 
Belangrijke informatie over de bestanddelen van Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g 
 
Dit product bevat chloroxylenol 4,8% mg/g als werkzaam bestanddeel; dat kan de huid prikkelen  

 

Het moet voor gebruik verdund worden met water. 

 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Dettol Med 

Chloorxylenol 48 mg/g zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. 

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 

- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in 

deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 
In deze bijsluiter:  

1. Wat is Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g en waarvoor wordt het gebruikt 

2. Wat u moet weten voordat u Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g gebruikt 

3. Hoe wordt Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g gebruikt 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g 

6. Aanvullende informatie 
 

1.  WAT IS DETTOL MED CHLOORXYLENOL 48 MG/G EN WAARVOOR WORDT 
HET GEBRUIKT 

 

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g geeft na verdunnen met water een melkachtige oplossing. De 

verdunde oplossing wordt gebruikt voor antiseptische reiniging van snijwonden, bijtwonden, 

schaafwonden en insectenbeten en steken. 

 

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g is een geconcentreerde oplossing en dient te worden verdund vóór 

gebruik. 

 

Gebruik Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g niet onverdund 
 

 

2.  WAT U MOET WETEN VOORDAT U DETTOL MED CHLOORXYLENOL  48 MG/G 
GEBRUIKT 

 

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 maanden. 

 

Gebruik Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g niet 
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor chloorxylenol of een van de andere bestanddelen van 

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g 

- als u eczeem heeft  

 

Niet gebruiken rond de ogen, oren, neus of mond. Niet gebruiken op grote delen van het lichaam of op 

een gevoelige huid. 
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Bij inslikken de mond spoelen en veel water of melk drinken. Bij onopzettelijk contact met de ogen, 

oren, neus of mond, goed spoelen met koud water. In beide gevallen wordt aanbevolen om een arts te 

raadplegen. 

 

Indien de oplossing onverdund wordt gebruikt, moet u de huid goed wassen en een arts raadplegen 

wanneer huidreacties optreden. 

 

Gebruik met andere geneesmiddelen  
Er zijn geen specifieke studies uitgevoerd. Het is daarom niet aanbevolen Dettol Med Chloorxylenol 

48 mg/g gelijktijdig met andere uitwendige geneesmiddelen te gebruiken.  

 

Zwangerschap en borstvoeding 
Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap onder medisch 

toezicht. Het wordt niet aanbevolen dit middel aan te brengen op de huid van de borsten tijdens 

borstvoeding. 

 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g heeft geen invloed op rijvaardigheid en het vermogen om 

machines te bedienen.  

 

 
3. HOE WORDT DETTOL MED CHLOORXYLENOL 48 MG/G GEBRUIKT 
 

Dit geneesmiddel is bestemd voor uitwendig gebruik. 

 

Wonden, beten, schrammen en insectenbeten: Verdun 50 ml Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g met 

water tot 1 liter (1:20) en was de zone met deze verdunde oplossing. Afdekken met droog gaas of met 

watten opgevuld verband. 

 

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g kan worden gebruikt bij volwassenen en kinderen vanaf 12 

maanden. 

 

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. 

 

 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 

Zoals alle geneesmiddelen kan Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g bijwerkingen veroorzaken, hoewel 

niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. 

 

Zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 personen): Huidreacties kunnen optreden zoals irritatie, 

huiduitslag, afsterving van de huid, kloven op plaats van aanbrengen, ontsteking, huidontkleuring, 

jeuk, huidafschilfering en een brandend gevoel. Haarverlies werd ook gerapporteerd. 

 

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): Allergische reactie, 

huidsensibilisatie, brandwonden op de toedieningsplaats. 

 

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 

bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 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 DETTOL MED CHLOORXYLENOL 48 MG/G 
 

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 

http://www.lareb.nl/
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Gebruik Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het 

etiket na ‘EXP’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Dit geneesmiddel vereist 

geen speciale bewaarcondities. De oplossing dient direct na verdunning te worden gebruikt. 

 

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. 

Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen 

zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 

 

 

6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 

Wat bevat Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g 
- Het werkzame bestanddeel is chloorxylenol 48 mg/g 

- De andere bestanddelen zijn: dennenolie, isopropylalcohol, ricinusolie, karamel (E150(c)) en 

zuiver water. 

 

Hoe ziet Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g is een helder, amberkleurige concentraat voor oplossing voor 

cutaan gebruik. De verdunde oplossing heeft een melkachtig witte kleur. Het wordt verpakt in flacons 

van 125, 250, 500, 750, 1000 en 1250 ml. Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in 

de handel gebracht. 
  

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g is ingeschreven onder RVG 34838  

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 
Reckitt Benckiser Healthcare B.V. 

Siriusdreef 14 

2132 WT Hoofddorp 

Nederland 

 

Fabrikant: 

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd 

Dansom Lane Hull, 

HU8 7DS, East Yorkshire 

Groot-Brittannië 

 

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nederland 

 

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2019 

 


