BIJSLUITER
BENZOËZUUR SALICYLZUUR crème en zalf
Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er
staat belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u
voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde
klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u
een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig
mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie
1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij schimmelinfecties van de huid.
Benzoëzuur remt de groei van schimmels. Salicylzuur verweekt het bovenste laagje
van de huid en bevordert een normale groei van de huid. Bovendien remt het
enigszins de groei van bacteriën en schimmels. Door het verwekende effect maakt
Salicylzuur de huid ook beter toegankelijk voor Benzoëzuur.
U merkt na enkele dagen dat de roodheid en jeuk minder worden. De genezing van
de huidinfectie duurt een aantal weken.
Wordt uw klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan
contact op met uw arts.
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2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra
voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?
- Als u allergisch of overgevoelig bent voor Benzoëzuur, voor Salicylzuur of voor
stoffen die hierop lijken (salicylaten) of voor één van de andere stoffen die in dit
geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 2 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel?
- Zorg dat het middel niet in de ogen, de neus, de mond of in een wondje komt,
want dat geeft irritatie. Komt het middel hier per ongeluk in terecht, spoel dan
direct met veel water.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast BENZOËZUUR SALICYLZUUR crème of zalf nog andere
geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden nog gedaan? Vertel dat dan aan uw arts
of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen.
Een wisselwerking kan optreden met de volgende geneesmiddelen:
- Calcipotriol. Als u een middel met calcipotriol (vitamine D preparaat) gebruikt op
dezelfde plekken, smeer beide middelen dan met tenminste een uur ertussen.
Salicylzuur maakt anders de calcipotriol onwerkzaam.
- Salicylzuur kan de doorlaatbaarheid van de huid voor andere huidmiddelen
versterken.
Raadpleeg in deze gevallen uw arts of apotheker.
Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de aangedane plekken. U heeft dan
kans dat u dit geneesmiddel met het volgende weg smeert. Een crème verdwijnt
sneller in de huid dan een vette zalf. Smeer daarom altijd eerst het minst vette
geneesmiddel. Wacht tot dit in de huid is getrokken en breng dan het andere
geneesmiddel aan. Dit is meestal binnen een kwartier tot een halfuur.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit
geneesmiddel gebruikt.
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
2 keer per dag aanbrengen op de aangedane plekken.
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Wijze van gebruik:
2 keer per dag de crème of zalf dun op de huid aanbrengen.
Was daarna de vinger waarmee u het middel heeft aangebracht met zeep.
Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt?
Als u teveel BENZOËZUUR SALICYLZUUR crème of zalf heeft aangebracht, kunt u
de overtollige hoeveelheid afvegen.
Bent u vergeten dit geneesmiddel te gebruiken?
Als u een dosis bent vergeten te gebruiken dan dient u dit alsnog zo snel mogelijk te
doen. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis
over en ga verder met uw normale doseringsschema.
Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel
Overleg altijd met uw arts, als u eerder wilt stoppen met dit geneesmiddel dan wat de
arts heeft aangegeven.
U dient de kuur volledig af te maken omdat anders de infectie kan terugkeren.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn:
- prikkeling, branderigheid en andere irritatie van de huid; dit verdwijnt meestal na
enkele minuten
- allergische reactie zoals huiduitslag, galbulten en jeuk
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
De bewaarcondities zijn vermeld op de verpakking.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te
vinden op de verpakking. Let ook op de houdbaarheid na openen.
Spoel overgebleven geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze
niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die
u niet meer gebruikt.
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6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?
- De werkzame stoffen in dit geneesmiddel zijn Benzoëzuur en Salicylzuur.
- De andere stoffen in de crème zijn cetostearylalcohol, decyloleaat, kaliumsorbaat,
natriumedetaat, polysorbaat, sorbitol en gezuiverd water.
- De andere stoffen in de zalf zijn witte vaseline, wolvet en gezuiverd water.
Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
BENZOËZUUR SALICYLZUUR crème is een witte crème en bevat 50 mg
Benzoëzuur en 50 mg Salicylzuur per gram crème.
BENZOËZUUR SALICYLZUUR zalf is een gele zalf en bevat 50 mg Benzoëzuur en
50 mg Salicylzuur per gram zalf.
De crème of zalf is verpakt per 30 gram in een aluminium tube met schroefdop.
De tube is verpakt in een omdoos.
Fabrikant:
GMP Apotheek De Magistrale Bereider
A. van Leeuwenhoekstraat 16
3261 LT Oud-Beijerland
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw
apotheek.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2012.
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