
Apotheek.nl
Lees voor gebruik altijd de officiële bijsluiter in het doosje.  Gebruik het medicijn zoals uw arts en 
apotheker hebben uitgelegd.  Deze informatie is geschreven door apothekersvereniging KNMP.  
De KNMP is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie.

Bijwerkingen
U kunt last krijgen van:
• een rode huid
• jeuk
• een brandend gevoel

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan 
met uw apotheker of arts.

 Waarschuwingen 
U  mag autorijden terwijl u dit medicijn 
gebruikt.

U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger 
bent. 

Wilt u borstvoeding geven? En gebruikt u 
lidocaïne tegen pijnlijke tepels? 
Smeer lidocaïne dan ná de borstvoeding op uw 
tepel. 

   Was het vóór de volgende voeding weer van uw 
 tepel af. Zo krijgt uw baby dit medicijn niet in 
de mond.

Samenvatting van lidocaïne op de huid

Uitleg van de apotheker 
op video? Scan hier:

Waarom gebruikt u dit medicijn?
Lidocaïne verdooft uw huid. 
Het werkt na een paar minuten.

U gebruikt dit medicijn bij:
• pijn en jeuk. 
 Bijvoorbeeld bij een wondje of insecten-beten.
•  pijn of een branderig gevoel door aambeien of 

scheurtjes bij uw anus (poepgat)
• zenuwpijn

Gebruik 
Lidocaïne op de huid is er als zalf, crème, gel of 
pleister.
Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter staat 
hoeveel u moet gebruiken.

Zalf, crème of gel met lidocaïne
Smeer de zalf, crème of gel op de plekken met pijn of 
jeuk. Gebruik daarvoor een vingercondoom. Vraag dit 
bij uw apotheek.

Zorg dat het medicijn niet op andere plekken komt.
Komt het in uw ogen? Spoel dan goed met water en 
overleg met uw arts.

Pleisters met lidocaïne
Een pleister mag niet langer dan 12 uur op de huid 
zitten. Wacht daarna 12 uur voordat u een nieuwe 
pleister plakt op dezelfde plek.

Let op! U mag niet meer dan 3 pleisters plakken.
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