Bijsluiter: informatie
voor gebruikers
Arnica doekjes,
geïmpregneerd ver
bandgaas
Lees goed de hele bijsluiter,
want deze bevat belangrijke
informatie
Dit homeopathisch geneesmiddel
kunt u zonder recept krijgen, voor
de behandeling van een milde
aandoening waarbij advies van
een arts niet noodzakelijk is. Maar
gebruik het wel zorgvuldig, dan
bereikt u het beste resultaat.
• Bewaar deze bijsluiter.
Misschien heeft u hem later
weer nodig.
• Heeft u nog vragen? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
• Wordt uw klacht na 14 dagen
niet minder, of wordt hij zelfs
erger? Neem dan contact op
met uw arts.
• Krijgt u veel last van een van
de bijwerkingen die in punt 4
staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor worden Arnica
doekjes gebruikt?
2. Wanneer mag u Arnica
doekjes niet gebruiken of
moet u extra voorzichtig
zijn?
3. Hoe gebruikt u Arnica
doekjes?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Arnica
doekjes?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDEN
ARNICA DOEKJES
GEBRUIKT?
Arnica doekjes is een homeopathisch geneesmiddel voor uitwendig gebruik zonder specifieke
therapeutische indicaties, toegepast in overeenstemming met de
principes van de antroposofische
geneeswijze.
Informatie over de wettelijke
achtergronden en wijze van
registratie van homeopathische
geneesmiddelen is te vinden op
de website van het CBG; http://
www.cbg-meb.nl.

2. WANNEER MAG U ARNICA
DOEKJES NIET GEBRUIKEN
OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u Arnica doekjes
niet gebruiken?
Gebruik Arnica doekjes niet als
u bekend is dat u overgevoelig
(allergisch) bent voor Arnica of
andere composieten.
Wanneer moet u extra voor
zichtig zijn met Arnica doekjes?
Arnica doekjes uitsluitend op de
intacte huid gebruiken, niet bij
open wonden.
Vermijd contact met slijmvlies en
ogen. Bij aanraking ogen onmiddelijk uitspoelen met overvloedig
water. Raadpleeg een arts indien
irritatie blijft bestaan.
Alcoholgehalte ca. 25 % (v/v).
Gebruikt u nog andere genees
middelen?
Gebruikt u naast Arnica doekjes
nog andere geneesmiddelen, of
heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor genees-

middelen waar u geen voorschrift
voor nodig heeft.
Voor zover bekend kunnen Arnica
doekjes zonder bezwaar met
andere geneesmiddelen worden
gebruikt.
Waarop moet u letten met eten
en drinken?
Er zijn geen effecten te verwachten
bij het gebruik van Arnica doekjes in combinatie met voedsel en
drank.
Zwangerschap en borstvoeding
Voor zover bekend kunnen Arnica
doekjes zonder bezwaar bij de
aangegeven wijze van toediening
tijdens zwangerschap en borstvoeding gebruikt worden. Vraag
bij twijfel uw arts of apotheker
om advies.
Rijvaardigheid en het
gebruik van machines
Voor zover bekend beïnvloeden Arnica doekjes bij de
aangegeven wijze van toediening de rijvaardigheid en het
vermogen om machines te
gebruiken niet.
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WALA®
Arnica doekjes
Werkzaam bestanddeel:
Arnica montana,
flos, 20 % tinctuur ad
usum externum

6. AANVULLENDE
INFORMATIE

Arnica doekjes als kompres
gebruiken. Sachet aan de rand
opentrekken, het doekje op de
getroffen plek leggen en eventueel met een beetje water nat
maken. Zo nodig elk half uur een
nieuw doekje opbrengen.

veroorzaken in de vorm van een
huidirritatie. Deze verschijnselen verdwijnen gewoonlijk als het
gebruik wordt gestaakt. Indien
de huidirritatie niet binnen een
week over is, wordt geadviseerd
een arts te raadplegen. Personen
met een dergelijke overgevoeligheid wordt afgeraden Arnica
doekjes (nogmaals) te gebruiken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering
van de klachten wordt bemerkt of
wanneer de klachten terugkeren,
raadpleeg dan uw arts.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.

Hoe ziet Arnica doekjes eruit
en hoeveel zit er in een ver
pakking?

Heeft u te veel van Arnica
doekjes gebruikt?
Er zijn geen verschijnselen van
overdosering bekend.

5. HOE BEWAART U ARNICA
DOEKJES?

3. HOE GEBRUIKT U ARNICA
DOEKJES?

4. MOGELIJKE
BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kunnen
Arnica doekjes bijwerkingen
hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Arnica doekjes kunnen zeer zelden overgevoeligheidsreactie

Buiten het bereik en zicht van
kinderen houden.
Gebruik Arnica doekjes niet meer
na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking en op het sachet achter
"exp:". Daar staat een maand en
een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Welke stoffen zitten er in
Arnica doekjes?
Het werkzame bestanddeel in
Arnica doekjes is Arnica montana, flos, 20 % tinctuur ad usum
externum, 4 g per doekje.

Geïmpregneerde verbandgaasjes
in individueel sachet, per 5 verpakt in een omdoos.
Houder van de vergunning
voor het in de handel brengen
en fabrikant
Registratiehouder en fabrikant:
WALA Heilmittel GmbH
Postfach 1191
D-73085 Bad Boll/Eckwälden
Duitsland

Voor informatie:
WALA Nederland B.V.
Verryn Stuartlaan 48
NL-2288 EN Rijswijk
Tel.: 070-3950954
Fax: 070-3191158
info@wala-nederland.nl
In het register voor homeopathische farmaceutische
producten ingeschreven onder
RVH 88456.
Deze bijsluiter is goedgekeurd
in 04/2011.

