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Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt  
bij een ontsteking aan de voeten  
door een schimmel (zwemmerseczeem). 
U kunt last hebben van jeuk, schilfers  
of kloofjes tussen de tenen. 

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn doodt schimmels.  
U heeft meestal na 2 tot 6 weken  
geen klachten meer. 

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.

Was eerst goed uw voeten.  
Heeft u schilfertjes?  
Haal die dan weg als dat lukt.

Maak uw voeten goed droog.

Smeer de crème 2 keer per dag. 
Gebruikt u het samen met 
miconazol strooipoeder? Smeer 
de crème dan 1 keer per dag. 
Kies daarvoor vaste tijdstippen, 
dan vergeet u het minder snel 
te gebruiken. Bijvoorbeeld  
’s ochtends en ’s avonds.

Smeer dit medicijn op de ontstoken 
plekken en ook 2 centimeter rondom  
de ontstoken plekken.  
Smeer ook tussen uw tenen.

Was uw handen.

Trek na het smeren van de crème  
schone sokken aan.

Bent u vergeten om de crème 
te smeren? Het is niet erg  
als u de crème 1 keer vergeet.  
Als het bijna tijd is voor  
de volgende dosis, sla het  
dan over.

Hoe lang gebruikt u dit medicijn?

U gebruikt dit medicijn  
meestal 2 tot 6 weken.  

Is uw huid genezen? 
Blijf dit medicijn nog 1 week smeren. 
Anders kan de schimmel terugkomen. 

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.  

Belangrijkste bijwerkingen

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

jeuk of een warm gevoel van de huid. 
Dit gaat vanzelf over.  

Belangrijkste waarschuwingen

Gebruik dit medicijn niet als u  
de bloedverdunners fenprocoumon  
of acenocoumarol gebruikt.  
Vraag aan uw arts of apotheker  
of u dit medicijn kunt gebruiken. 

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 Miconazol
Crème bij voetschimmel
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