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Kaliumpermanganaat 1:5000
Werking en toepassingen
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?
De werkzame stof in kaliumpermanganaat 1:5000 is kaliumpermanganaat.
Dit middel wordt gebruikt bij ernstig geïnfecteerd eczemateuze afwijkingen en ulcera
cruris (open plek of zweer aan het onderbeen).
Kaliumpermanganaat werd door oxidatieve eigenschappen desinfecterend en remt de
groei van bacteriën die infecties veroorzaken.

Bijwerkingen
Op welke bijwerkingen moet ik letten?
Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De belangrijkste
bijwerkingen zijn de volgende.
Zelden


Irritatie van de huid door kaliumpermanganaat.

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.

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 de arts op.


Was na gebruik uw handen.

Wanneer?
Verdeel de behandelingen zo goed mogelijk over de dag. Dan heeft het middel een
constant effect.
Hoelang?
Uw arts bepaalt hoe lang u dit middel moet gebruiken.
Wanneer dit geneesmiddel niet helpt of wanneer de klachten zich herhalen, vraag dan
advies aan uw arts.
Let

op:

Kaliumpermanganaat

misselijkheid,

braken,

kleurt

maagbloeding,

de

huid

oedeem,

bruin.

Orale

schade

aan

inname
lever

veroorzaakt
en

nieren,

cardiovasculaire depressie.
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Dosis vergeten?
Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
Breng het middel dan alsnog aan, tenzij het alweer bijna tijd is voor de volgende
behandeling. Het heeft geen zin een dubbele hoeveelheid te smeren. 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.

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

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

Zwangerschap en borstvoeding
Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding
geef?
Overleg met uw arts als u zwanger bent of zwanger wilt worden.

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


Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op kaliumpermanganaat.

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

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?
Kaliumpermanganaat 1:5000 bevat per mL 2,1 mg kaliumpermanganaat. Verder bevat
de oplossing gedestilleerd water.
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Bewaren
Hoe moet ik het medicijn bewaren?
Bewaar de oplossing in de koelkast. Sluit de glazen fles na gebruik goed af. Dit voorkomt
uitdroging en bederf. De oplossing is houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op de
verpakking staat. Na aanbreken is de oplossing 24 uur houdbaar. Houd het medicijn
buiten het bereik en uit het zicht van kinderen.
Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw apotheker.
Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door Ziekenhuisapotheek Wilhelmina
Ziekenhuis Assen.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 29 maart 2013.
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