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DMSO 50%, 20 ml injection 

Composition: 

DiMethylSulfOxide  10,0 ml  

Aqua Destilata      ad  20,0 ml 

Background: 

DMSO - dimethyl sulfoxide - is a simple by-product of the wood industry and is a solvent that 

can be produced in industrial or pharmaceutical grade.  DMSO has variously been called a 

'miracle' compound capable of relieving pain, diminishing swelling, reducing inflammation, 

encouraging healing and restoring normal cell function.  One of the most well known and 

exotic properties of this solvent is its ability to penetrate living tissue and transport other 

medicines in their integral state deep into the body.  For this reason, DMSO has been used by 

many in the treatment of burns and sprains, sports injuries, paralysis, arthritis, scleroderma 

and many of the degenerative diseases.  

 

The pharmacological actions of DMSO:  

(A) membrane penetration 

(B) membrane transport 

(C) effects on connective tissue 

(D) anti-inflammation 

(E) nerve blockade (analgesia) 

(F) bacteriostasis 

(G) diuresis 

(H) enhancement or reduction of effectiveness of other drugs 

(I) cholinesterase inhibition 

(J) nonspecific enhancement of resistance of infection 

(K) vasodilation 

(L) muscle relaxation 

(M) enhancement of cell differentiation and function 

(N) antagonism to platelet aggregation 

(O) influence on serum cholesterol in experimental hypercholesterolemia 

(P) radio-protective and cryoprotective actions 

(Q) protection against ischemic injury  

 

Uses:  

Interstial Cystitis                                                                                                               

Intravenous Injections of DMSO Dosage Protocol                                                                    
Up to 20 cc DMSO that has been diluted to a 25% concentration with sterile water is often 

administered via intravenous injection by suitably trained physicians for the treatment of the 
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more serious degenerative diseases.                                                                                    

Injected DMSO is not administered by infusion or by the drip technique but is administered 

by the "slow push" method which involves a slow push into the bloodstream all at once. 
Intravenous Drip DMSO Dosage Protocol                                                                                 
The slow intravenous drip method is applied over a 2-3 hour period. It involves the addition 

of 50-100 cc DMSO to a 500 cc glucose or saline solution, dripped into a vein in the patient's 

arm. This method should only be administered by a suitably qualified physician. 

Side Effects of DMSO Therapy: 
 

Excretory System                                                                                                                     
DMSO (temporarily) causes Halitosis in the form of a garlic-like odor of the breath (this odor 

is very unpleasant and appears to be the major practical drawback in the usage of DMSO). 

Free Radicals                                                                                                                               
After chemically reacting with Hydroxyl Free Radicals, DMSO is converted to a Sulfoxide 

Free Radical. 

Skin                                                                                                                                              
Itching is a common side effect of topical DMSO therapy - this side effect can usually be 

avoided by diluting the concentration of DMSO. Skin Rashes are a common side effect of 

topical DMSO therapy - this side effect can usually be avoided by diluting the concentration 

of DMSO. 

Eyes/Eyesight                                                                                                                                      
DMSO is often avoided by orthodox medical practitioners due to UNFOUNDED fears that it 

can cause Cataracts and other changes within the human Eye: 

 

Dutch information from Informatorium Medicamentorium: 

Toepassing 

complex regionaal pijnsyndroom type 1 (posttraumatische dystrofie) (CBO, FNA); 

extravasatie van oncolytica (daunorubicine, doxorubicine, epirubicine, idarubicine en 

mitomycine); 

ter verlichting van de symptomen bij interstitiële cystitis (intravesicaal); 

in klinisch onderzoek als weesgeneesmiddel bij de behandeling van een ernstig, gesloten 

hersentrauma (systemisch gebruik), een dosering is nog niet vastgesteld. 

 

Contra-indicaties 

Voorzichtigheid is geboden bij ernstige lever- of nierfunctiestoornis, overgevoeligheid en 

oogafwijkingen in de anamnese. Cutane toepassing in een gebied bij wondjes of infectie 

wordt ontraden, gezien het risico op verspreiding van micro-organismen. Bij gebruik als 

blaasspoeling is voorzichtigheid geboden bij urinewegmaligniteiten. 
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Dosering 

Interstitiële cystitis: 

intravesicaal: 50 ml blaasspoeling 500 mg/g gedurende 15 min, aanvankelijk elke twee 

weken herhalen ter verlichting van de symptomen.  

Complex regionaal pijnsyndroom: 

cutaan: 

crème 500 mg/g: 5x per dag op de huid aanbrengen; bij optreden van te veel droogheid 

en schilfering 3x per dag aanbrengen; behandelingsduur 3 maanden; 

opl. 500 mg/g: 5x per dag op de huid penselen of dun verstuiven; na 10 min inwerken 

het restant verwijderen door deppen of douchen; bij optreden van te veel droogheid en 

schilfering 3x per dag toepassen; behandelingsduur 3 maanden. 

Extravasatie van oncolytica:  

cutaan: bij daunorubicine, doxorubicine, epirubicine en idarubicine lokale applicatie van 

opl. 990 mg/ml, bij mitomycine lokale applicatie van opl. 1000 mg/ml of van 900 mg/ml 

met 100 mg/ml α-tocoferol. 

 

 Bijwerkingen 

Knoflookachtige geur van de huid en adem. 

Lokaal: jeuk, branderig gevoel, erytheem, schilfering, blaarvorming, oedeem en urticaria. 

Na absorptie: maagdarmstoornissen, sedatie, hoofdpijn, duizeligheid en 

overgevoeligheidsreacties. Na intraveneuze toediening kan intravasculaire hemolyse 

optreden. 

In dierstudies is lenstroebeling en myopathie aangetoond, bij de mens is dit echter nooit 

gerapporteerd. 

Dimethylsulfoxide is een sterk polair oplosmiddel, het lost bepaalde synthetische kleding 

op; bij lokaal gebruik wordt geadviseerd katoen of wol te dragen. 

 

Zwangerschap en lactatie 

Over gebruik tijdens de zwangerschap bij de mens is onvoldoende bekend. In 

dierproeven is het schadelijk gebleken. 

Het is niet bekend of dimethylsulfoxide overgaat in de moedermelk. 

 

Kinetiek 

Het wordt snel en goed geabsorbeerd na cutane toediening. Wordt gemetaboliseerd tot 

dimethylsulfon en dimethylsulfide. Dimethylsulfoxide en dimethylsulfon worden 

voornamelijk uitgescheiden met de urine en voor een klein deel in de feces. Een klein 

gedeelte wordt als dimethylsulfide door de longen en via de huid uitgescheiden, dit 

veroorzaakt de kenmerkende knoflookgeur. 

 

Bijzonderheden 

Het heeft anti-inflammatoire, zwak bacteriostatische, diuretische en vaatverwijdende 

eigenschappen. 

Het is analgetisch werkzaam bij bepaalde pijnsyndromen, aangezien het de 

prikkelgeleiding in perifere zenuwen remt. Dimethylsulfoxide heeft een gunstig effect op 
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de symptomen van complex regionaal pijnsyndroom type 1 (voorheen posttraumatische 

dystrofie); bij een primair warme huid heeft het hierbij een beter effect dan 

acetylcysteïne. Een vette crèmebasis blijkt minder huidirritatie te geven dan een waterige 

gelbasis. Indien het aanbrengen van de crème te pijnlijk is, kan de oplossing worden 

gebruikt. 

Het werkingsmechanisme bij de behandeling van extravasatie van bepaalde oncolytica 

(zoals mitomycine) berust onder andere op het wegvangen van vrije cytotoxische 

radicalen en het versnellen van de resorptie van het oncolyticum. Resultaten uit 

onderzoek naar de effectiviteit zijn wisselend. 

Het werkingsmechanisme bij de symptomatische behandeling van interstitiële cystitis is 

nog onduidelijk. 

Bij langdurig gebruik wordt regelmatige controle (elke 6 maanden) van de ogen en de 

lever- en nierfunctie aanbevolen. 

Wordt ook als penetratiebevorderaar gebruikt bij enkele specialistische indicaties. Het 

maakt het stratum corneum permeabeler en bevordert daardoor de penetratie van 

werkzame stoffen in de huid. Gezien de bijwerkingen van dimethylsulfoxide hebben 

standaard penetratiebevorderaars als salicylzuur en ureum de voorkeur. 

Dimethylsulfoxide wordt ook wel cutaan toegepast bij papuleuze en maculaire amyloïdose 

ter vermindering van de jeuk. 

 


