BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Acnecare crème, 20 mg/g + 50 mg/g, crème
miconazolnitraat/benzoylperoxide

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, of
apotheker u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het
beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 à 4 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
- 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 Acnecare crème gebruikt?
2. Wanneer mag u Acnecare crème niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Acnecare crème?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Acnecare crème?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAARVOOR WORDT ACNECARE CREME GEBRUIKT?
U hebt Acnecare crème gekregen tegen acne vulgaris (jeugdpuistjes).
In de crème zitten twee werkzame stoffen: miconazolnitraat (20 mg per gram) en benzoylperoxide (50
mg per gram). Deze twee stoffen werken samen. Uit proeven in het laboratorium blijkt dat
miconazolnitraat de groei remt van bacteriën die bij acne vulgaris (jeugdpuistjes) een rol spelen.
Benzoylperoxide opent de afvoergangen van de talgklieren. Daardoor verbetert de talgafvoer.
2. WANNEER MAG U ACNECARE CREME NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Acnecare crème niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6. U bent allergisch voor andere gelijkaardige antischimmel geneesmiddelen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Acnecare crème?
Neem contact op met uw arts, of apotheker voordat u Acnecare crème gebruikt.
- Gebruik van Acnecare crème op een afgesloten huidoppervlak (bijvoorbeeld met een pleister), op
een groot oppervlak of op/dichtbij slijmvliezen dient te worden vermeden. Dit kan de hoeveelheid
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die opgenomen wordt in het lichaam vergroten en daarmee ook de kans op interacties tussen
geneesmiddelen vergroten. Als dat dan toch gebeurt, spoel dan direct met veel water.
Acnecare crème kan blekend werken op haren en gekleurd textiel (kleding, beddengoed e.d.).
Als u gedurende de behandeling last krijgt van bijwerkingen, zoals jeuk of zwelling, al dan niet met
vochtafscheiding, dan moet u stoppen met Acnecare crème.
Gevoelige huid of eerdere bijwerkingen bij andere middelen tegen acne
Hebt u een gevoelige huid of heeft u bijwerkingen gehad bij andere middelen tegen acne? Dan
moet u Acnecare crème eerst uitproberen. Breng een beetje Acnecare crème aan op een klein
plekje: b.v. op de binnenkant van de onderarm. Wordt de huid binnen 24 uur duidelijk rood, dan
moet u Acnecare crème niet gebruiken.
Bij veel last van acne in het gezicht
Hebt u veel last van acne vulgaris (jeugdpuistjes) in het gezicht, dan moet u Acnecare crème eerst
uitproberen. Breng de crème eerst enkele dagen op één plek met acne aan. Blijkt dat u Acnecare
crème goed verdraagt, dan kunt u alle plekken met acne vulgaris behandelen.
Beschadigde huid en invloed van (zon)licht
Gebruik Acnecare crème niet op een, anders dan door acne vulgaris, beschadigde huid en ook
niet tijdens en vlak voor of na het zonnen (dat geldt ook voor de zonnebank).
Vermijd contact met de ogen

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Acnecare crème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts of apotheker.
Acnecare crème mag niet gelijktijdig met tretinoïne (vitamine A-zuur) op de huid worden aangebracht.
Tretinoïne zit in sommige andere anti-acnemiddelen. Als u deze stof toch moet gebruiken, dan is het
verstandig tretinoïne voor het slapengaan, en Acnecare crème alleen overdag aan te brengen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
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.
- Zwangerschap
Bent u in verwachting? Als u zich aan deze gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Acnecare crème
gewoon gebruiken. Er is, voorzover bekend, geen gevaar voor de vrucht.
- Borstvoeding
Geeft u borstvoeding? Als u zich aan deze gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Acnecare crème
gewoon gebruiken. Er is, voorzover bekend, geen gevaar voor de zuigeling.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer e.d. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Acnecare crème
invloed heeft op het reactievermogen.
Acnecare crème bevat propyleenglycol, cetylalcohol en stearylalcohol
Acnecare crème bevat propyleenglycol. Dit kan huidirritatie veroorzaken.
Acnecare crème bevat cetylalcohol en stearylalcohol. Dit kan plaatselijke huidreacties veroorzaken
(bijv. contactdermatitis).
3. HOE GEBRUIKT U ACNECARE CREME?
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.
Het is goed om de huid eerst te reinigen, b.v. met lauwwarm water. Daarna moet u Acnecare crème
heel dun op de huid aanbrengen.
De gebruikelijke dosering is:

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

-

Breng de crème 2 keer per dag ('s morgens en 's avonds) aan, alléén op de plaatsen met acne
vulgaris (jeugdpuistjes).
- Ga door met de Acnecare crème behandeling tot de acne vulgaris verdwenen is. Gewoonlijk is dat
na 4-12 weken.
- Bent u gewend om een dagcrème of make-up te gebruiken? Neem dan producten op waterbasis.
Die verstoppen de poriën niet. Gebruik zo’n product dun, nadat u Acnecare crème heeft
aangebracht.
Is er na 4 weken nog geen verbetering opgetreden? Raadpleeg dan uw arts.
Nieuwe tube openmaken:
Draai de dop los, keer hem om en prik met de punt een gaatje in het aluminium dat de tube afsluit.
Heeft u te veel van Acnecare crème gebruikt?
Wanneer u teveel van Acnecare crème heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts of apotheker.
Als u Acnecare crème te dik aanbrengt, loopt u meer kans op huidirritatie (zie ook onder rubriek 4
Mogelijke bijwerkingen).
Als dit bij u gebeurt, moet u tijdelijk stoppen met het aanbrengen van Acnecare crème. U kunt de
crème ook een tijdje wat minder vaak aanbrengen.
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.
Irritatie van de huid (roodheid, droogheid, een branderig gevoel) kan voorkomen. Sommige mensen
zijn of worden overgevoelig voor Acnecare crème: ze krijgen last van jeuk en zwelling soms met wat
vochtafscheiding. Als dat bij u gebeurt, dan moet u stoppen met Acnecare crème.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het nationale meldsysteem op www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer
informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U ACNECARE CREME?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Sluit de tube goed na ieder gebruik. Bewaren in de
oorspronkelijke verpakking, met deze gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens
nalezen. Bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos/de tube na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Als de tube eenmaal open is geweest, blijft de crème nog hooguit een jaar goed. Raadpleeg bij twijfel
uw apotheker.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Acnecare crème?
- De werkzame stoffen in Acnecare crème zijn miconazolnitraat (20 mg per gram) en benzoylperoxide
(50 mg per gram).
- De andere stoffen in Acnecare crème zijn propyleenglycol (E 490), cetylalcohol, stearylalcohol,
natriumlaurylsulfaat, witte bijenwas, polysorbaat en water.
Hoe ziet Acnecare crème eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Acnecare crème is een witte crème in een tube.
Acnecare crème is verpakt in een tube met een inhoud van 20 gram.
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Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Dit geneesmiddel wordt in de handel gebracht door:

Louis WIDMER N.V.
Louizalaan 486
BE-1050 Brussel
België
Fabrikant:
Laboratoria Qualiphar N.V.
Rijksweg 9
B-2880 Bornem
België.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: RVG 09130
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2016.

