BACITRACINE

De TRUE TEST 36 geeft aan dat u allergisch bent voor bacitracine.
Bacitracine is een antibioticum dat wordt gebruikt voor postoperatieve en algemene
wondverzorging, maar ook wordt ingezet bij oor- of oogaandoeningen. Frequent
of langdurig huidcontact met bacitracine kan leiden tot contactdermatitis, ook wel
allergisch contacteczeem genoemd.

WAAR KUNT U IN AANRAKING KOMEN MET BACITRACINE?
Op het werk
• fabricage en toediening van medicijnen
• fabricage en toediening van diergeneesmiddelen en diervoeding
Thuis
• oor- en oogmedicatie
• bij de toediening van (dier)geneesmiddelen
• antibiotica crèmes, zalven en lotions
• wondinfectieverbanden

HOE VERMIJDT U CONTACT MET BACITRACINE?
• Vermijd het gebruik van bacitracine bevattende geneesmiddelen.
• Omdat u allergisch bent voor bacitracine kan het zijn dat u tevens
allergisch bent voor andere antibiotica, waaronder neomycine, ondanks
het feit dat u hiermee (nog) nooit in aanraking bent geweest. Kijk voor de
namen van deze antibiotica in de lijst op deze pagina.
• Informeer niet alleen uw arts(en) en apotheker dat u allergisch
bent voor bacitracine, maar ook uw tandarts, dierenarts, kapper en
schoonheidsspecialist(e).

WAARMEE MOET U OPPASSEN?
Vermijd producten die een van de volgende namen vermelden in de
ingrediëntendeclaratie, op het MSDS of op de verpakking1:
• Bacicoline-B, poeder voor oordruppels
• Bacitracin(e)
• Bacitracin A
• Mycitracin
• Bacitracin zinc salt
• Bacitracine zink
• CHEMBL1200558
• C15428
• Bacivet-S diergeneesmiddel1
Let op: deze lijst kan onvolledig zijn.
U kunt ook allergisch reageren op de volgende geneesmiddelen2:
Neomycine en Polymyxine-bevattende geneesmiddelen zoals: Panotile,
Polymyxine-B oordruppels 0,1% FNA, Terra-Cortil + Polymyxine-B oogzalf,
Dexamethason/Chlooramfenicol/Polymyxine B Oogdruppels FNA, Dexamethason/
Chlooramfenicol/Polymyxine B Oordruppels FNA
Let op: deze lijst kan onvolledig zijn.
Als u producten koopt die mogelijk in aanraking komen met uw huid, controleer
dan de ingrediëntendeclaratie ervan op het voorkomen van één van de hierboven
genoemde namen. Neem bij twijfel contact op met uw apotheker of uw arts.

Als u vermoedt dat u aan contact met bacitracine blootstaat bij uw werk, vraag
dan bij uw werkgever naar de betreffende veiligheidsinformatiebladen (Material
Safety Data Sheets / MSDS).

1.
2.

CBG-MEB
Farmacotherapeutisch kompas

Deze informatie is slechts bedoeld als een aanvulling op de informatie die u hebt gekregen van uw arts en dient niet ter vervanging daarvan.
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