Fagron Calamineschudsel
Bijsluiter
In deze bijsluiter leest u hoe u Calamineschudsel het beste kunt
gebruiken. Het is van belang dat u deze informatie aandachtig
doorleest voordat u het schudsel gebruikt. Ook als u dit product
al eerder hebt gebruikt, is het raadzaam de bijsluiter goed door
te lezen; er kan nieuwe informatie in deze bijsluiter staan.

Toedieningsvorm

Schudsel, bruin/roze van kleur.

Samenstelling

Calamineschudsel bevat per ml 150 mg Calamine.
Overige bestanddelen zijn:
Gezuiverd water, glycerol, zinkoxide, aluminiummagnesiumsilicaat,
natriumcitraat, fenol vloeibaar.

Werking en/of toepassing

Calamineschudsel werkt verkoelend en jeukstillend. Het wordt
gebruikt bij huidaandoeningen met jeuk (vooral bij grote
huidoppervlakken). De werking begint binnen enkele uren to dagen.

Niet gebruiken bij

Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen en een
beschadigde huid.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend van dit middel. U kunt
overgevoelig zijn voor één van de bestanddelen.
Raadpleeg uw arts als u teveel last heeft van een van de
bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen
ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Gebruiksaanwijzing
Tenzij anders voorgeschreven:

Voor gebruik goed omschudden. Het schudsel dun aanbrengen
met een watje op de huid en laten opdrogen, niet afdekken met
verband. Naar behoefte meermalen per dag aanbrengen. Meestal
is twee maal per dag voldoende. De werking begint direct.

Waar moet u opletten als u Calamineschudsel gaat gebruiken
- Gebruik Calamineschudsel niet op een beschadigde huid of
open wondjes, dit kan irritatie veroorzaken.

- Het schudsel kan vlekken geven in kleding en beddengoed.

Dosis vergeten

Breng het schudsel dan alsnog gewoon aan. Het heeft echter
geen zin om een dubbele hoeveelheid te smeren. Wanneer u
teveel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of
behandelend arts.

Hoe lang mag Calamineschudsel gebruikt worden

Calamineschudsel kan zolang als uw klachten heeft gebruikt worden.
Heeft u na twee weken nog klachten, raadpleeg dan uw (huis)arts.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Dit middel heeft geen wisselwerking met andere
geneesmiddelen. Als er meerdere huidmiddelen worden
gebruikt, bestaat er wel de mogelijkheid dat het ene middel
wordt weggesmeerd door het andere. Overleg dan met uw
apotheker of arts hoe u dit product het beste kunt gebruiken.

Gebruik bij zwangerschap

Er is onvoldoende bekend over de gevolgen voor het kind. Meld
het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger
bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk)
overstappen op een ander middel.

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

Bewaren beneden 25°C, niet in de vriezer.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Sluit de verpakking na gebruik goed af.
Na openen 6 maanden houdbaar.
Uiterste gebruiksdatum en chargenummer: zie verpakking.

Verkrijgbaarheid

Exclusief verkrijgbaar bij uw apotheek.

Versiebeheer

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in mei 2012.
(versie 101720B/01).
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