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Bijsluiter: informatie voor de patiënt 

Minoxidil   
50 mg/ml schuim 
 

Versie 15/8/2016 
 

 Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke 
informatie in voor u.  

 Bewaar de bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.  
 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.  
 Dit geneesmiddel is speciaal voor u voorgeschreven door uw arts omdat een geregistreerd 

geneesmiddel niet voldoet of beschikbaar is voor u.  
 De apotheek van Infinity Pharma heeft deze farmaceutische bereiding met grote zorgvuldigheid en 

kwaliteit voor u gemaakt. 
 Door het apotheekteam wordt medicatiebewaking uitgevoerd en gecontroleerd of het medicijn goed past 

bij uw situatie. 
 Geeft u dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan 

schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.  
 Krijgt u last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? 

Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.  
 

Inhoud: 
1. Wat is Minoxidil 50 mg/ml schuim en waarvoor wordt dit middel gebruikt?  

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?  

3. Hoe gebruikt u dit middel?  

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u dit middel?  

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 

1. Wat is Minoxidil 50 mg/ml schuim en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
Minoxidil 50 mg/ml schuim kan toegepast worden bij haaruitval bij mannen (alopecia androgenetica). 
Minoxidil zet haarzakjes in rust aan tot haargroei. Daardoor zal er na ongeveer 16 weken zichtbaar meer haar 
zijn. Bij het stoppen van de behandeling gaan de haarzakjes weer terug in rust en verdwijnt het effect 
geleidelijk. Door de stimulering van de haarzakjes kan er twee tot zes weken na de start van de behandeling 
enkele weken meer haaruitval zijn. 

 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
 

2a. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
Bent u allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten, neem dan contact op met uw arts. 
 

2b.  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Voorzichtig bij hart- en vaataandoeningen. 
 

2c. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruik Minoxidil schuim 50 mg/ml niet samen met andere middelen die u op uw hoofdhuid aanbrengt, over de 
mogelijke combinaties is niets bekend. 
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2d. Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
Dit geneesmiddel is niet bedoeld voor vrouwen. 
 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? 
Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek. 
Tenzij uw arts anders heeft voorgeschreven, gebruik éénmaal per dag 4 pompjes tegelijk of tweemaal per dag 2 
pompjes. 
Wrijf het schuim in op de droge hoofdhuid. De huid mag pas 4 uur na toediening weer nat gemaakt worden. 
Was meteen na het aanbrengen uw handen. Laat het schuim niet in uw ogen, op slijmvliezen of beschadigde 
huid komen. 
 

3a. Heeft u teveel van dit middel gebruikt? 
Wanneer u teveel schuim hebt toegediend, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 
 

3b. Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Gebruik Minoxidil schuim 50 mg/ml zo lang als uw arts voorschrijft. Als u stopt zal de extra haargroei geleidelijk 
verdwijnen. 
 

4. Mogelijke bijwerkingen 
Bij meer dan 1%: hoofdpijn, hoge bloeddruk. 
Bij 0,1-1%: lage bloeddruk, benauwdheid, ongewenste haargroei, jeuk, veranderingen in haartextuur en –kleur, 
huiduitslag, acne, huidirritatie en droge huid. 
Gemeld: overgevoeligheid en allergische reacties waaronder ook zwelling van mond en lippen. 
Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt gekregen die niet in de bijsluiter staat neem dan contact op met uw 
apotheker of behandelend arts. 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. 
 

5. Hoe bewaart u dit middel? 
Bewaar dit middel droog en donker bij kamertemperatuur. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Houd 
dit medicijn weg van warmtebronnen en open vuur. 
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket. Gebruik dit 
middel niet als u merkt dat het anders er uit ziet, smaakt of ruikt. 
Spoel dit middel niet door de wc en gooi het niet in de vuilnisbak. 
 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 

6a. Welke stoffen zitten er in dit middel? 
Minoxidil schuim 50 mg/ml bevat per milliliter 50 mg minoxidil in schuim voor toediening op de hoofdhuid. Eén 
flacon bevat 100 ml. Eén pompbeweging levert 0,5 ml, dat is 25 mg minoxidil. 
Als hulpstoffen zijn onder andere alcohol en butylhydroxytolueen toegevoegd. 
 

6b. Bereidende apotheek 
Infinity Pharma BV 
Postbus 517 
5700 AM Helmond 
 

Deze versie bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in augustus 2016. 
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op www.infinitypharma.com. 
 

De informatie in deze bijsluiter is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze informatieve tekst, die 
weergeeft wat er bij Infinity Pharma over Minoxidil 50 mg/ml schuim bekend is, kunnen geen rechten of plichten 
worden ontleend. Tussentijdse wijzigingen, zet- en drukfouten zijn voorbehouden. 


