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Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij  
een ontsteking van de huid. Zoals bij 
krentenbaard en ontstoken eczeem.

Hoe werkt dit medicijn?

U heeft een ontsteking door  
een bacterie. Dit medicijn doodt 
bacteriën (antibioticum).  
U heeft meestal na een paar dagen 
minder klachten. 

Belangrijkste waarschuwingen

Raak de ontstoken plekken zo weinig 
mogelijk aan. Zo voorkomt u  
dat u anderen besmet met de bacterie.

Zorg dat dit medicijn niet in uw ogen, 
mond of neus komt. Hierdoor gaan deze 
plekken veel irriteren. Gebeurt dit toch? 
Spoel dan direct goed met water.

Bacteriën kunnen resistent 
worden voor dit medicijn.  
Dit betekent dat bacteriën  
niet meer gevoelig zijn voor het 
medicijn. Het is belangrijk dat 
dit niet gebeurt. Gebruik dit 
medicijn daarom op de juiste 
manier en maak de kuur af.

Zijn uw klachten na 3 dagen 
niet minder of juist erger? 
Neem dan contact op  
met uw arts.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek 
of in de bijsluiter hoeveel u moet 
gebruiken. Gebruik dit medicijn altijd 
zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Gebruik dit medicijn goed verdeeld  
over de dag. Het werkt dan beter.

Was uw handen voor en na  
het smeren van dit medicijn. 

Maak de plek waar u de crème  
gaat smeren goed schoon. 

Heeft u schilfers?  
Haal deze dan weg als dat lukt.

Maak uw huid goed droog.

Smeer dit medicijn  
op de ontstoken plekken.

Bent u dit medicijn  
vergeten te smeren?  
Smeer dit medicijn dan alsnog. 
U hoeft niet extra veel  
te smeren. Zorg dat u het goed 
verdeeld over de dag gebruikt.

Let op!

U mag autorijden  
als u dit medicijn gebruikt. 
 

Alcohol heeft geen invloed  
op hoe dit medicijn werkt. 
 

Bent u zwanger? U kunt  
dit medicijn veilig gebruiken  
als u zwanger bent.

Geeft u borstvoeding? U kunt 
dit medicijn veilig gebruiken 
als u borstvoeding geeft.  
 
Heeft u dit medicijn  
op of rond uw tepel gesmeerd?  
Maak voor de borstvoeding  
de tepel dan schoon  
met (afgekoeld gekookt) water.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers  
van dit medicijn krijgt last van: 
• Jeuk, rode huid of huiduitslag,  

vooral in huidplooien  
en op andere gevoelige plekken.  

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op 
kamertemperatuur. Dit betekent  
dat u dit medicijn gewoon in huis  
of in uw medicijnkastje kunt bewaren. 

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl 
en apotheek.nl  
of vraag uw arts of apotheker.

Medicijn in het kort voor Fusidinezuur
Crème bij ontsteking van de huid

vergeten

afmaken


