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Patiënteninformatie
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.

Fagron Zinkoxidesmeersel FNA
Bevat: Zinkoxide, oliezuur en arachideolie (pindaolie)
Werking en/of toepassing

Bevordert de genezing van kleine wondjes.
Wordt meestal gebruikt bij:
- oppervlakkige wondjes
- lichte huidirritaties
- "doorligplekken"
- luierirritaties.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen:
-Het smeersel omroeren voor gebruik.
-Resten kunnen met (sla)olie van de huid worden verwijderd.
-Wanneer dit geneesmiddel niet helpt of wanneer de klachten
zich herhalen, vraag dan advies aan uw arts.
Gebruikelijke doseringen:
Behalve als uw arts anders voorschrijft: volwassenen en
kinderen: enkele malen per dag aanbrengen.
Dosering vergeten?:
Als u het smeersel een keer vergeten bent aan te brengen,
kunt u gewoon verder gaan met het smeersel zoals u gewend
bent.
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Wanneer begint de werking?:
Het middel werkt zolang het op de huid aanwezig is.
Belangrijke informatie

Bijwerkingen:
Bij toepassen volgens de gebruiksaanwijzing zijn van dit
geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Als u vermoedt dat u
wel een bijwerking heeft gekregen, neem dan contact op met
uw apotheker of behandelend arts.

Gebruik in bijzondere
omstandigheden

Gebruik bij zwangerschap:
Kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Het wordt al
jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige
gevolgen voor het kind.
Gebruik bij borstvoeding:
Kan worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Overige informatie

Toedieningsvorm:
Smeersel
kleur:
Wit
Bewaren:
Bewaar bij kamertemperatuur in de verpakking buiten bereik en
zicht van kinderen.
De uiterste gebruiksdatum staat het etiket.
Sluit de pot goed af. Dit voorkomt bederf.
Deze patiënteninformatie is opgesteld door Fagron en is gebaseerd op
informatie van Health Base.
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