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DRYNOVO 4% 
Oxybutynine hydrochloride 40mg/ml 

Spray 30ml 
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1. Productomschrijving & hulpstoffen 
Werkzame stoffen  

- DRYNOVO 4% bevat 36 milligram oxybutynine (als 40mg oxybutyninehydrochloride) per milliliter.  

Hulpstoffen  

- Bevat ook: Benzalkoniumchloride, Citroenzuurmonohydraat, Dinatriumedetaat, Natriumcitraat, Gezuiverd Water. 

o Benzalkoniumchloride: DRYNOVO bevat per spraydosis van 0,14ml 0,014mg benzalkoniumchloride, wat 

overeenkomt met 0,1mg per ml. Benzalkoniumchloride kan de huid irriteren. 
Wijze van toedienen 

- DRYNOVO wordt in de voorgeschreven dosering op de aangegeven, gewassen, ONBEHAARDE (danwel geschoren), niet 

beschadigde huid gesprayt onder de oksel. LET OP dat u enkel op uw huid sprayt, zodat er zo min mogelijk oxybutynine in 

de omgeving terechtkomt. Wacht totdat het product is ingetrokken voordat u deze plek opnieuw aanraakt, bijvoorbeeld 

met kleding. 

- Eén spray bevat 0,14 ml oplossing; hiermee wordt een dosering van 5,6 milligram oxybutyninehydrochloride bereikt. 

- DRYNOVO 4% is ALLEEN bedoeld om op de aangedane plek OP DE HUID aan te brengen. DRYNOVO mag niet via de mond 

worden ingenomen. Vermijd contact met ogen, neus, open wonden en huid met huiduitslag. 

Omschrijving 
- DRYNOVO 4% is alleen beschikbaar op recept. 

2. Waarvoor wordt dit product gebruikt en hoe werkt het? 
DRYNOVO 4% wordt gebruikt als antizweetmiddel. 

 

Mensen zweten om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Wanneer iemand last heeft van overmatig zweten 

(hyperhidrosis) is de balans van het zweten en temperatuurregulatie zoek. Er kan dan op bepaalde plekken of over het hele 

lichaam teveel zweet geproduceerd worden. 

Oxybutynine heeft een sterk anticholinerge werking en zorgt zodoende voor het verminderen van het zweten. Het wordt 

opgenomen door de huid en heeft daar een blokkerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel, die onder andere 

de zweetklieren aansturen. Door het op de aangedane plek aan te brengen wordt het effect van oxybutynine verhoogd en de 

kans op bijwerkingen verminderd. 

3. Wanneer wordt gebruik van DRYNOVO afgeraden en in welke situaties moet u opletten? 
Gebruik dit geneesmiddel niet: 

- Als u allergisch bent voor een van de (hulp)stoffen in dit geneesmiddel. 

- Als u een zeldzame aandoening waardoor de spieren in uw lichaam verzwakken en snel vermoeid raken, myasthenia 

gravis genaamd, heeft. 

- Als u aan glaucoom lijdt of als er in uw familie reeds personen zijn met glaucoom. 

- Als u moeilijkheden heeft met het ledigen van uw blaas (problemen met plassen). 

- Als u moeite heeft om de ontlasting te lozen. 

- Als u ulceratieve colitis heeft of toxisch megacolon (ontsteking van de dikke darm). 

Wees extra voorzichtig met dit geneesmiddel en gebruik dit geneesmiddel pas na overleg met uw arts: 

- Bij leverproblemen. 
- Bij nierproblemen. 

- Bij gegeneraliseerde spierzwakte. 

Deze bijsluiter bevat belangrijke informatie.  
Leest u daarom de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. 
- Bewaar deze bijsluiter. Mogelijk heeft u hem later weer nodig. 
- Bewaar het product buiten bereik van kinderen. 
- Heeft u vragen over dit product? Stel deze dan aan uw apotheker of uw behandeld arts. 
- Dit geneesmiddel is specifiek voor u voorgeschreven. Inname door anderen kan schadelijk zijn, ook al 

hebben zij dezelfde klachten als u. 
- Heeft u langdurig last van een bijwerking? Of heeft u last van een bijwerking die niet vermeld wordt in de 

bijsluiter? Neem contact op met uw arts of apotheker om dit te bespreken. 
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- Bij een chronisch droge mond, met daardoor een gebitsziekte of infectie in de mond. 

- Bij een zenuwaandoening die onwillekeurige lichaamsfuncties aantast, zoals de hartslag, bloeddruk, transpiratie en 

spijsvertering. 

- Bij problemen met geheugen, taal of denkvermogen. 
- Een progressieve neurologische ziekte met als kenmerken: beven van spieren in rust, stijfheid, traag bewegen, verstoord 

evenwicht, en een schuifelende gang. 

- Een overactieve schildklier, wat kan leiden tot een verhoogde eetlust, gewichtsverlies of zweten. 

- Een vernauwing van de bloedvaten die bloed en zuurstof naar het hart brengen. 

- Hartproblemen die kortadmigheid of zwelling van de enkels kunnen veroorzaken. 

- Een onregelmatige hartslag. 

- Een snellere hartslag. 

- Hoge bloeddruk 

- Een vergrote prostaat. 

- Warme omgevingstemperaturen. Omdat behandeling met met oxybutynine tot een verminderde transpiratie kan leiden, is 
het risico van koorts en hitteberoerte (oververhitting) groter. 

Stop gelijk met gebruik van dit geneesmiddel bij: 

- Troebele of roodachtige urine of als u tijdens het plassen een pijnlijk, brandend gevoel krijgt, aandrang tot plassen (maar 

weinig urine produceert), pijn in de onderrug, koorts. Mogelijk heeft u dan een ontsteking van de urinewegen. Neem 

onmiddelijk contact op met uw arts. 

- Als u plotseling minder scherp gaat zien. 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar. 

- Dit geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.  

Huid-op-huid-contact 
- Zorg ervoor dat andere mensen niet in contact komen met huidgebieden, waar Oxybutynine is aangebracht totdat deze 

volledig opgedroogd is, omdat anders ook zij (ongewenst) Oxybutynine opnemen.  

Voeding 

- Alcohol kan de slaapverwekkende effecten van dit middel versterken. 

4. Gebruik van andere geneesmiddelen met DRYNOVO 
Vertel het uw arts en apotheker als u naast DRYNOVO medicijnen gebruikt, medicijnen hebt gebruikt of binnenkort medicijnen 

gaat gebruiken. 

 

Oxybutynine kan de werking van de volgende geneesmiddelen beïnvloeden: 

Oxybutynine kan de spijsvertering afremmen, en daardoor de opname van andere geneesmiddelen die oraal worden ingenomen 

beïnvloeden. 
 

De werking van DRYNOVO kan beïnvloed worden door: 

De werking en bijwerkingen van DRYNOVO kunnen toenemen door: 

- Ketoconazol, itraconazol of fluconazol (gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties). 

- Erytromycine, een macrolide-antibioticum (gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties). 

- Biperideen, levodopa, of amantadine (gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson). 

- Antihistaminica (gebruikt voor de behandeling van allergie, zoals hooikoorts). 

- Fenothiazinen, butyrofenon of clozapine (gebruikt voor de behandeling van psychische aandoeningen). 

- Tricyclische antidepressiva (gebruikt voor de behandeling van depressie). 
- Kinidine (gebruikt voor de behandeling van hartritmestoornissen). 

- Dipyridamol (gebruikt voor de behandeling van bloedstollingsproblemen). 

- Atropine en andere anticholinerge geneesmiddelen (gebruikt voor de behandeling van maagstoornissen, zoals 

prikkelbare-darmsyndroom).  

5. Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding 
Kinderwens 

- Er zijn geen gegevens bekend over de effecten van het gebruik van dit geneesmiddel. 

Zwangerschap 

- Gebruik van dit geneesmiddel wordt afgeraden als u zwanger wilt worden of zwanger bent. Overleg met uw arts als u 

zwanger wilt worden of zwanger bent. 

Borstvoeding 
- Oxybutynine gaat over in de moedermelk. Geven van borstvoeding wordt daarom niet aangeraden als u dit geneesmiddel 

gebruikt. Overleg hierover met uw arts.  

6. Rijvaardigheid en invloed op werkzaamheden 
Oxybutynine kan uw reactievermogen en uw gezichtsvermogen beïnvloeden, bijvoorbeeld met sufheid, slaperigheid en wazig 

zijn. Dit kan ertoe leiden dat u minder goed in staat bent veilig te rijden, machines te bedienen of te werken zonder 

ondersteuning. De kans hierop is groter bij het begin van de behandeling, wanneer de dosis verhoogd wordt, wanneer u van 

geneesmiddel verandert of bij gelijktijdig gebruik van alcohol. Rijd niet, bedien geen machines of werk niet zonder 

ondersteuning als u bijwerkingen bemerkt die uw reactievermogen of uw gezichtsvermogen beïnvloeden. 

7. Gebruiksaanwijzing 
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket. 

Gebruik het geneesmiddel zoals uw arts of apotheker heeft uitgelegd. Is dit onduidelijk? Vraag het gebruik dan na bij uw arts of 

apotheker. 
 

Gebruik en dosering. 

- Breng tot 2 maal per dag 1 spray aan op de onbehaarde dan wel geschoren oksels. Eén spraydosis bevat 0,14 ml 

oplossing, wat overeenkomt met 5,1mg oxybutynine. Eén verpakking bevat theoretisch 214 doseringen. 

- Laat de spray geheel intrekken voordat u de behandelde plek aanraakt met bijvoorbeeld kleding. 

- De dosering is afhankelijk van de individuele behoefte. De laagst effectieve dosering gebruikt voor een zo kort 

mogelijke periode is gewenst. Gebruik niet meer dan uw arts heeft voorgeschreven. 

- Zorg ervoor dat oxybutynine spray zo min mogelijk in de omgeving terechtkomt, door zorgvuldig op de aan te 

brengen plek te sprayen. 
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Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt? 

- Neem dan gelijk contact op met uw arts. In gevallen van overdosis treden de bijwerkingen in toenemende mate op. 

Symptomen omvatten:  Rusteloosheid, agitatie, psychische stoornissen, roodheid van de (gezichts-) huid, daling in 

de bloeddruk, stoornissen in de bloedsomloop en de luchtwegen, verlamming, verlies van bewustzijn,c oma en falen 
van de ademhaling 

 

Heeft u van dit geneesmiddel te weinig toegediend of de toediening vergeten? 

- Ga nooit zomaar de dosering verhogen of alsnog gebruiken. Ga door met het gebruik van DRYNOVO zoals 

voorgeschreven door de arts.  

8. Mogelijke bijwerkingen 
Geneesmiddelen kunnen tijdens het gebruik ook ongewenste effecten hebben. Dit worden bijwerkingen genoemd. Hieronder 

worden de bijwerkingen genoemd waarvan bekend is dat ze kunnen optreden. Dit hoeft niet te betekenen dat u deze klachten 

krijgt. 

 

Ernstige (directe) bijwerkingen: 
- Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van een allergische reactie. Klachten van een allergische reactie 

zijn kortademigheid, huiduitslag of jeuk en warm gevoel met roodheid van de huid. 

 

Hoe vaak komt een bijwerking voor?  

Zeer vaak bij meer dan 1 op de 10 gebruikers 

Vaak  bij minder dan 1 op de 10 gebruikers 

Soms  bij minder dan 1 op de 100 gebruikers 

Zelden  bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers 

Zeer zelden bij minder dan 1 op de 10.000 gebruiker 
Onbekend geen gegevens over beschikbaar 

 

Bekende bijwerkingen van oxybutynine zijn: 

 

Zeer vaak 

- Droge mond 

- Duizeligheid 

- Hoofdpijn 

- Constipatie 

 
Vaak 

- Jeuk 

- Jeuk, ontsteking, irritatie of pijn op de toepassingsplaats 

 

Soms 

- Blaasinfectie 

- Angst 

- Verwardheid 

- Nervositeit 
- Onrust 

- Slaapproblemen 

- Laag kaliumgehalte in het bloed, wat kan leiden tot spierzwakte, spiertrekkingen of abnormaal hartritme 

- Gevoel van ongerustheid 

- Slaperigheid, sufheid 

- Nasmaak, veranderde smaak, gestoorde smaakzin 

- Niet goed slapen 

- Beven 

- Ogen voelen kleverig, zanderig 

- Een gevoel van duizeligheid of draaierigheid 
- Onregelmatige hartslag 

- Snelle, onregelmatige hartslag 

- Opvallend rode huid 

- Hoest 

- Meer slijmen 

- Dunne of waterige ontlasting 

- Gevoel van misselijkheid, onpasselijkheid 

- Indigestie, oprispend maagzuur 

- Braken 
- Zwelling van bloedvaten rondom de anus 

- Huiduitslag 

- Droge huid 

- Jeukende huiduitslag 

- Pijn of moeite met plassen 

- Bloed in de urine 

- Nierpijn 

- Vertraagde of trage start van de urinelozing 

- Vermoeidheid, uitputting 

- Zwelling van de enkels, voeten of vingers 
- Kleine bultjes op de toepassingsplaats 

- Bultjes gevuld met etter op de toepassingsplaats 

- Abnormaal elektrocardiogram (ECG, hartfilmpje) 

- Verandering in het ECG 

- Hoog chloridegehalte in het bloed 

 

Zelden 

- Paniekreactie 

- Geestelijke verwardheid 
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- Hallucinaties 

- Desoriëntatie 

- Geheugenverslechtering 

- Geheugenverlies 
- Abnormale vermoeidheid 

- Slechte concentratie 

 

Door onzorgvuldig te sprayen kunnen mensen en dieren in uw omgeving ook last krijgen van oxybutynine spray. Oxybutynine 

wordt nauwelijks afgebroken in het milieu. 

 

Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt gekregen die niet in deze 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. 

9. Hoe bewaart u dit middel en hoelang is het houdbaar? 
Bewaar dit geneesmiddel in de originele gesloten verpakking droog en donker bij kamertemperatuur (15 tot 25°C).  
 

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket. Gebruik dit 

geneesmiddel niet als u merkt dat het er anders uitziet of ruikt.  

 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de prullenbak. 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 milieu terecht. 

10. Veiligheidsvoorschriften 
Bewaar geneesmiddelen altijd buiten bereik en zicht van kinderen. Gebruik DRYNOVO niet op beschadigde huid. 

 

Oxybutynine is slecht afbreekbaar in het milieu, spray daarom zorgvuldig alleen op uw huid, om effecten op het milieu en de 
omgeving tot een minimum te beperken. 

11. Verdere productinformatie 
Uiterlijk verpakking 

- DRYNOVO spray bevindt zich in een glazen pompflacon met witte sprayopzet. 

Uiterlijk inhoud verpakking 

- DRYNOVO ziet eruit als een kleurloze, heldere oplossing. Een verpakking bevat 30ml spray. 

Bij onjuistheden, gebreken aan de verpakking dient u contact op te nemen met uw apotheek.  

Dit product is vervaardigd door Infinity Pharma te Oldenzaal. 

Dit product valt onder de apotheekbereidingen. 


