
 
 
   

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
 
 

AZARON, crème 20 mg/g 
AZARON STICK, stift 20 mg/g 
Tripelennaminehydrochloride 

 
 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 
informatie in voor u. 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat 
heeft verteld. 
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker. 
-  Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze 

bijsluiter staat? 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. 
 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
1. Wat is Azaron 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 Azaron en waarvoor wordt dit middel gebruikt?  
Geneesmiddelengroep 
Dit middel bevat tripelennaminehydrochloride, een stof die behoort tot de groep van zogenaamde 
antihistaminica. Antihistaminica zijn stoffen die een remmende werking hebben op de stof histamine en 
de eosinofiele cel. Histamine en de eosinofiele cel spelen een belangrijke rol bij 
overgevoeligheidsreacties en reacties op steken en aanraking door verschillende dieren en planten. 
Bij toepassing op de huid vermindert Azaron de symptomen van allergische reacties (jeuk, pijn). 

 
Toepassing van dit geneesmiddel  
Azaron kan worden gebruikt tegen jeuk en pijn ten gevolge van insectensteken (muggen, wespen, bijen, 
mieren etc.) en aanraking met kwallen. 
 
Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 

 

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

 U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in 
rubriek 6. 

 Op ontstoken, nattende of met blaasjes gepaard gaande huidaandoeningen (acute vesiculaire 
exsudatieve dermatosen). 

 
 



 
 
   

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
 Bij kinderen jonger dan 2 jaar. Gebruik Azaron dan uitsluitend in overleg met uw arts of 

apotheker. 
 
Gebruik Azaron uitsluitend op aandoeningen van kleine omvang. 
Bij een gebleken overgevoeligheid voor tripelennaminehydrochloride of het verwante ethyleendiamine kunnen 
onder andere de volgende geneesmiddelen niet meer worden toegepast: aminofylline, hydroxyzine en andere 
antihistaminica die van ethyleendiamine zijn afgeleid. 
 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?  
Gebruikt u naast Azaron nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de 
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts 
of apotheker.  
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid  
Dit middel kan in de aanbevolen dosering worden gebruikt. 
 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw warts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
Het valt niet te verwachten dat dit middel de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te 
gebruiken beïnvloedt. 
 
Azaron crème bevat cetostearylalcohol en propyleenglycol 
Cetostearylalcohol kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis). 
Propyleenglycol kan huidirritatie veroorzaken. 
 
Azaron stick bevat propyleenglycol 
Propyleenglycol kan huidirritatie veroorzaken. 
 

3.  Hoe gebruikt u dit middel?  
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat 
heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

 
De aanbevolen dosering is 
Wrijf de aangedane huid goed in met Azaron, zo nodig herhalen. 
U mag Azaron niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. 
Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren. 
In geval u bemerkt dat Azaron te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 
Wanneer u te veel van dit middel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of 
apotheker.  
 
4.  Mogelijke bijwerkingen  
Zoals elk geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, als krijgt niet iedereen 
daarmee te maken. 
Lichte huidirritatie en overgevoeligheidsverschijnselen kunnen voorkomen.  
 



 
 
   

Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via 
het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u 
ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 
 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
Bewaren in een goed gesloten originele verpakking. 
Niet bewaren boven 25°C. 
Niet in de koelkast en niet invriezen. 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en 
de doos na "niet te gebruiken na" of “EXP.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die 
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat 
u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd 
en komen niet in het milieuterecht. 
 
5. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
 De werkzame stof in dit middel is tripelennaminehydrochloride (20 mg/g). 
 De andere stoffen in Azaron crème zijn cetostearylalcohol, natriumedetaat, emulgerende was, 

propyleenglycol (E1520), vaseline, water. 
 De andere stoffen in Azaron stick zijn propyleenglycol (E1520), natriumstearaat (E470A), water. 
 
Hoe ziet Azaron eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Azaron crème bevat 10 gram crème in een tube. 
Azaron Stick is een stift van 5,7 gram. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 
Omega Pharma Nederland B.V., Kralingseweg 201, 3062 CE Rotterdam  
 
Fabrikant: 
Medgenix Benelux NV, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, België. 
 
Azaron, crème 20 mg/g, is ingeschreven in het register onder RVG 00091. 
Azaron Stick, stift 20 mg/g, is ingeschreven in het register onder RVG 09229. 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in: augustus 2015 
 
 
 


