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Gebruikelijke doseringen:
Volwassenen en kinderen: de creme 1 tot 2 maal per dag
aanbrengen.

Patiënteninformatie

Dosering vergeten?:
Gebruik een vergeten dosering zo snel mogelijk, behalve als
het bijna tijd is voor de volgende dosering. Sla dan de vergeten
dosering over en ga verder met het gewone tijdschema.
Gebruik geen dubbele hoeveelheden.

Lees deze patiënteninformatie zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel.
Bewaar deze patiënteninformatie, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen.
Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als
waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Wanneer begint de werking?:
De werking treedt direct in. Het effect is na enkele dagen tot
enkele weken merkbaar.
Belangrijke informatie
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Toepassing in het gezicht, rondom de ogen en op een
beschadigde of ontstoken huid.

Bevat:Ureum, Cetomacrogolwas, Propyleenglycol (conserveermiddel), Witte Vaseline,
Paraffine vloeibaar en Gezuiverd water
Werking en/of toepassing

Gebruiksaanwijzing

Universele vette basiscreme ter voorkoming van uitdroging van
de huid. Ureum bevordert de hydratie van de huid door het
water te binden aan de huid. De toevoeging van vaseline zorgt
voor extra bescherming en hydratatie. Ureum kan een
prikkelend gevoel op de huid veroorzaken en is daardoor
minder geschikt voor toepassing bij kinderen
Bevordert het vasthouden van vocht waardoor de huid soepel
wordt en uitdroging en jeuk minder worden. Verweekt het
bovenste laagje van de huid waardoor huidschilfering minder
wordt.
Wordt gebruikt bij een droge huid en schilferende
huidaandoeningen zoals schubziekte (ichtyosis).

Bijwerkingen:
Regelmatig: prikkeling en branderigheid van de huid, vooral bij
toepassing in het gezicht en op kapotte of ontstoken delen van
de huid. Deze verschijnselen verdwijnen meestal na enkele
minuten.
Gebruik in bijzondere
omstandigheden
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Dit middel is zonder recept te verkrijgen.
Deze patiënteninformatie is opgesteld door Fagron en is gebaseerd op
informatie van Health Base.
E435 Versie: 09/07/2009

http://vap0010:2180/gipz/prodPrintDisplay.do?method=displayGit&selectedProductCode...

Kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Het wordt al
jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige
gevolgen voor het kind.

Kan alleen na overleg met de verpleegkundige of arts worden
gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Voor gebruik de huid met water wassen, daarna de creme
aanbrengen. Bij onvoldoende resultaat de creme dik
aanbrengen en 3 tot 5 minuten laten inwerken, daarna
uitsmeren en het teveel verwijderen.
Bij gebruik van meerdere cremes of zalven:
- Smeer eerst het minst vette middel. Smeersels (lotions) zijn
minder vet dan cremes. Cremes zijn minder vet dan zalven.
- Wacht tot het middel helemaal is ingetrokken en smeer dan
pas het volgende middel. De huid is dan weer droog, glad en
voelt niet vettig aan. Dit kan enige tijd duren.
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Gebruik bij zwangerschap:

Gebruik bij borstvoeding:

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen:
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Oppassen bij:
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Overige informatie

Toedieningsvorm:
Crème
Bewaren:
Bewaar in de koelkast (niet in het vriesvak) in de verpakking.
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking of op het
etiket. Raadpleeg de apotheker of arts bij onduidelijkheid.
Verkrijgbaarheid:
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