
  NEDERLANDS

1.  Wat is TOXAPREVENT® SKIN suspensie en waarvoor 
wordt het gebruikt? 

TOXAPREVENT® SKIN suspensie is een natuurlijk medisch product ter 
ondersteuning van de genezing van wonden aan het huid-/wondop-
pervlak door de lokale binding van wondexsudaat en histamine.

2. Toepassingsgebieden
Ter ondersteuning van de wondgenezing door de binding van wond-
exsudaat aan het huid- en wondoppervlak, vooral bij
•   huidaandoeningen, gesloten huidirritaties en wonden
•   niet-gespecificeerde jeukprikkels en roodkleuring van de huid
•   insectensteken (geen vervanging voor allergiemiddelen!)
•   gewrichts- en spierpijnen
•   niet-specifieke huidproblemen bij niet doorgesneden huid
•    besmetting met herpes, zoals herpes simplex en herpes zoster 

(gordelroos)
•    zichtbare zwellingen door ophoping van vloeistof uit het vaatstelsel 

(oedeem)

3. Dosering en duur van het gebruik
Voor een correct gebruik kan ondersteuning van iemand anders nodig 
zijn, vooral wanneer u zelf een motorische beperking hebt of de 
suspensie gebruikt op een plek die moeilijk toegankelijk is. Voor zover 
niet anders voorgeschreven door een arts:
•    breng een laag van ca. 2 mm suspensie aan op de getroffen plek van 

de huid en dek deze af met een passend stuk van het meegeleverde 
folie.

•    Gebruik uitsluitend het meegeleverde folie om de suspensie 
af te dekken. Andere folies kunnen weekmakers bevatten, die 
huidirritatie en schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken.

•   Laat de suspensie ten minste 30 minuten inwerken. 
•    Verwijder de suspensie van plekken waar deze zichtbaar is 

opgedroogd.
•    Verwijder de suspensie en het folie na de inwerktijd door de 

behandelde plek te wassen met schoon water.
•    De behandeling kan meermalen per dag worden herhaald. Herhaal 

de behandeling pas nadat u de behandelde plek hebt gereinigd.
•    Houd, voor zover niet anders voorgeschreven, bij herhaalde behan-

deling na 14 dagen een behandelingspauze van 5 dagen aan.

4. Houd rekening met het volgende
•   Geen vervanging voor allergiemiddelen!

•    De suspensie mag alleen worden gebruikt voor het doel dat in de 
bijsluiter beschreven is.

•    Breng de suspensie niet aan op open wonden.
•    Beëindig de behandeling als u een ongewoon effect opmerkt. 

Consulteer evt. een arts of apotheker.
•    De suspensie mag niet in de ogen of andere lichaamsopeningen 

terechtkomen. Wees extra voorzichtig bij het gebruik van de 
suspensie rond lichaamsopeningen!

•    Zorg er bij gebruik op het gezicht voor, dat het folie is voorbereid 
met overeenkomstige uitsparingen voor de ogen, neus en mond.

•    Wacht na een behandeling met een crème of zalf etc. met werkzame 
medische stoffen ten minste 60 minuten voordat u de suspensie 
gebruikt. Consulteer in geval van twijfel uw arts of apotheker over 
het gebruik van het medische product met medicijnen.

•    Vermijd het contact met de gebruikte suspensie en met de wonden.
•    Open de tube van de suspensie pas vlak voor het gebruik. Sluit de 

tube goed nadat u de gewenste hoeveelheid heeft gebruikt.
•    Gebruik liever een schone spatel om de suspensie aan te brengen 

(meegeleverd bij de verpakking van 120 ml). Reinig en desinfecteer 
de spatel voor en na elk gebruik. Neem daarbij de gebruiksaanwij-
zing van het desinfectiemiddel in acht.

•    De suspensie is uitsluitend geschikt voor eenmalig gebruik nadat 
ze uit de tube is geknepen.

•   Voer het folie en de suspensie na de behandeling af via het huisvuil.

5. Opslag en bruikbaarheid
•   buiten bereik van kinderen bewaren
•   droog en bij temperatuur lager dan 30°C bewaren
•   beschermen tegen direct zonlicht
•    te gebruiken tot: zie stempel/opdruk op verpakkingsdoosje/vouw 

van de tube.
•   Product binnen twee weken na aanbreken van de tube gebruiken

6. Meldingen van bijwerkingen
Merkt u bijwerkingen op, stel uw arts, therapeut of apotheker dan op 
de hoogte. U kunt ook ons rechtstreeks informeren via de onderstaan-
de contactgegevens van FROXIMUN AG:
Fabrikant en meldpunt: FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, 
 D - 38838 Schlanstedt
Telefoon:  +49 (0) 39401 632-0
Fax: +49 (0) 39401 632-199
E-mail: anwender@froximun.de
Verantwoordelijke persoon +49 (0) 39401 632-320
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  GEBRUIKSINFORMATIE

Lees de gehele gebruiksinformatie aandachtig door voordat u begint met de behandeling met dit medische product. 

•      Bewaar de gebruiksinformatie voor eventueel later gebruik. 
•   Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw arts, therapeut, apotheker of rechtstreeks met de fabrikant FROXIMUN AG. 
•   Voor dit medische product is geen doktersrecept nodig, het mag vrij worden verkocht.

120 (60) ml suspensie



7. Ingrediënten
Clinoptiloliet (MANC®), colloïdaal water

8. Fabrikant van het medische product
FROXIMUN AG, Neue Str. 2a, D - 38838 Schlanstedt,  
Telefoon: +49 39401 632-0, Fax: +49 39401 632-199 
E-mail: anwender@froximun.de

Deze gebruiksinformatie is voor het laatst herzien op: 2022-05-20
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120 (60) ml suspensie


