Fagron Polidocanol 3% Ureum
5% vetcrème
Bijsluiter
Toedieningsvorm
Witte crème.
Samenstelling
Gezuiverd water, Witte vaseline, Cetiol V, Cetomacrogolwas,
Ureum, Polidocanol 600, Sorbitoloplossing, Sorbinezuur.
Werking en/of toepassing
Deze vetcrème is geschikt voor de aangedane huid.
De ureum in deze crème zorgt ervoor dat de huid water
opneemt en huidschilfers verdwijnen. Polidocanol werkt licht
jeuk- en pijnstillend. Dit maakt de crème bijzonder geschikt voor
verzorging van de rode en gprikkelde huid zonder duidelijke
oorzaak.
Dit product wordt geadviseerd als basishuidverzorging. Het
kan ook de medicinale behandeling ondersteunen maar niet
vervangen.
Niet gebruiken bij
Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen.
Bijwerkingen
Prikkeling en irritatie van de huid kunnen optreden. Deze
bijwerkingen worden meestal na enige tijd minder. Wanneer ze
aanhouden, vraag dan advies aan uw arts of apotheker.
Zorg dat deze zalf niet in de ogen, de neus, de mond of in een
wondje komt, want dat geeft irritatie. Komt deze crème hier per
ongeluk in, spoel dan direct met veel water.
Gebruiksaanwijzing
Tenzij anders voorgeschreven 2 maal per dag aanbrengen. U kunt
de crème gebruiken zolang u deze nodig heeft.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen
bekend.
Indien u ook een andere creme of zalf voorgeschreven heeft
gekregen, overleg dan met uw arts of apotheker over de volgorde
van smeren.

Gebruik bij zwangerschap
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang
gebruikt door zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor
het kind.
Gebruik bij borstvoeding
Alleen na overleg met de apotheker of arts gebruiken tijdens de
periode van borstvoeding.
Invloed op het reactievermogen en rijvaardigheid
Dit middel heeft geen invloed op het reactievermogen en
rijvaardigheid.
Bewaren
In de koelkast (2-8°C) bewaren.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Sluit de tube na gebruik goed af.
Na openen 3 maanden houdbaar.
Uiterste gebruiksdatum en chargenummer: zie bovenzijde tube.
Verkrijgbaarheid
Exclusief verkrijgbaar bij uw apotheek.
Fagron Derma Concept
Huidverzorging is maatwerk! Fagron biedt met het Fagron
Derma Concept een uniek assortiment waarmee in elke
huidverzorgingsbehoefte kan worden voorzien. De producten
bieden een specifieke meerwaarde voor de huid en zijn
geproduceerd volgens farmaceutische standaarden. Uw arts of
apotheker kan adviseren welk product bij ú past.
Versiebeheer
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in maart 2016.
(versie: VPAL3870, 105592B/03)
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