
Schud de spuitbus 
goed.

 Strijk het haar weg 
ter hoogte van de 
probleemzone.

Houd de spuitbus niet schuin, 
maar recht ondersteboven en 
spuit rechtstreeks op de te 
behandelen zone.

Spuit het schuim niet in de handpalm, want het 
lost onmiddellijk op door de warmte van de huid.

Dosering

2 x / dag

gedurende

2 weken

Stempel van de arts:

Houd de spuitbus niet schuin, 
maar recht ondersteboven en 
spuit een kleine hoeveelheid 
in de dop van de bus. Breng 
het schuim vervolgens met 
de vingertoppen aan.

 Masseer het 
schuim voorzichtig 
in de hoofdhuid tot 
het verdwijnt en 
geabsorbeerd is.  
Niet afspoelen.

Was je handen na 
het aanbrengen.

Advies voor een 
optimaal gebruik
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL CLARELUX 500 microgram/g schuim voor cutaan gebruik in spuitbus. 
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke gram schuim voor cutaan gebruik bevat 

500 microgram clobetasolpropionaat. Hulpstoffen met bekend effect: Cetylalcohol 11,5mg/g, stearylalcohol 
5,2mg/g en propyleenglycol 20,9mg/g. FARMACEUTISCHE VORM Schuim voor cutaan gebruik in spuitbus. 
Wit schuim dat afbreekt bij contact met de huid. Therapeutische indicaties Kortdurende behandeling van 

dermatosen van de hoofdhuid gevoelig voor steroïden zoals psoriasis, die niet voldoende reageren op minder 
actieve steroïden. Dosering en wijze van toediening Dosering Gebruik bij volwassenen CLARELUX is 

een zeer sterk topisch corticosteroïd; de behandeling moet daarom worden beperkt tot 2 opeenvolgende 
weken en grotere hoeveelheden dan 50g/week mogen niet worden gebruikt. Toedieningsweg: voor cutaan 
gebruik. CLARELUX dient tweemaal daags te worden aangebracht op de aangetaste plek.  Er zijn geen 
gegevens uit klinische studies waarin de doeltreffendheid van eenmaal daags aanbrengen is geëvalueerd. 
Pediatrische patiënten Aangezien er geen gegevens zijn over het gebruik van CLARELUX bij kinderen en 
adolescenten wordt het gebruik bij deze patiënten afgeraden.Wijze van toediening Het schuim werd zodanig 
ontwikkeld dat het preparaat makkelijk kan worden uitgesmeerd zonder te vloeibaar te zijn en makkelijk direct 
op de aangetaste plek kan worden aangebracht. N.B.: voor een goede dosering van schuim dient u de bus 
ondersteboven te houden en de actuator in te drukken. Keer de bus om en breng een kleine hoeveelheid (ter 
grootte van een walnoot of één theelepel) CLARELUX direct aan op de laesies, of doe een kleine hoeveelheid 
in de dop van de bus, op een schotel of een ander koel oppervlak, waarbij u erop dient te letten dat contact 
met ogen, neus en mond wordt vermeden.  Rechtstreeks op de handen spuiten wordt afgeraden, daar het 
schuim onmiddellijk begint op te lossen bij contact met warme huid.  Masseer voorzichtig de aangetaste plek 
tot het schuim verdwijnt en is geabsorbeerd. Herhaal tot de gehele aangetaste plek is behandeld.  Strijk het 
haar weg van de aangetaste plek zodat het schuim op elke aangetaste plek kan worden aangebracht. Vermijd 
contact met ogen, neus en mond. Niet gebruiken in de buurt van open vuur. Contra-indicaties CLARELUX is 

gecontra-indiceerd bij patiënten met: overgevoeligheid voor clobetasolpropionaat, voor andere corticosteroïden 
of voor één van de hulpstoffen; geülceerde laesies, brandwonden; rosacea; acne vulgaris; dermatitis perioralis; 
perianale en genitale pruritus. Het gebruik van CLARELUX is gecontra-indiceerd in de behandeling van 
primair geïnfecteerde huidlaesies veroorzaakt door infectie met parasieten, virussen, schimmels of bacteriën. 
CLARELUX mag niet worden gebruikt op het aangezicht. CLARELUX mag niet op de oogleden worden 
aangebracht (risico van glaucoom en cataract). Bijwerkingen Samenvatting van het veiligheidsprofiel 
Zoals met andere topische corticosteroïden kan een langdurig gebruik van grote hoeveelheden of een 
behandeling van grote gebieden tot bijnieronderdrukking leiden. Dit is waarschijnlijk van voorbijgaande aard 
als de wekelijkse dosering maximaal 50 g bedraagt bij volwassenen. Een langdurige en intensieve behandeling 
met een sterk werkzaam corticosteroïdepreparaat kan plaatselijke veranderingen in de huid veroorzaken, zoals 
atrofie van de huid, ecchymoses als gevolg van atrofie van de huid, kwetsbare huid, teleangiëctasie, vooral 
op het gezicht, striae die vooral de proximale ledematen treffen. Andere plaatselijke bijwerkingen die verband 
houden met glucocorticosteroïden omvatten dermatitis perioralis, rosacea-achtige dermatitis, vertraagde 
genezing van de wond, rebound-effect dat tot gewenning van corticosteroïden kan leiden, en bijwerkingen 
op de ogen. Een verhoogde intraoculaire druk en een verhoogd risico op cataract zijn bekende bijwerkingen 
voor glucocorticosteroïden. In zeldzame gevallen werd aangenomen dat een behandeling van psoriasis met 
corticosteroïden (of de stopzetting ervan) de pustuleuze vorm van de ziekte heeft veroorzaakt. Een secundaire 
infectie kan zich ontwikkelen; een bacteriële infectie wordt bevorderd door de warme, vochtige omstandigheden 
die ontstaan door afdekkende verbanden. Bijgevolg moet de huid worden gereinigd voordat een vers verband 
wordt aangebracht. Als het product niet correct wordt gebruikt, kunnen bacteriële, virale, parasitaire en 
schimmelinfecties gemaskeerd worden en/of verergeren. Ook folliculitis is gemeld. Contactallergie voor 
CLARELUX of voor een van de hulpstoffen kan ook optreden. Als er tekenen van overgevoeligheid optreden, 
moet de toepassing onmiddellijk worden stopgezet. De symptomen kunnen verergeren. De meest opgemerkte 
bijwerkingen in verband met het gebruik van clobetasolpropionaat schuimformuleringen voor cutaan gebruik 
in klinische studies waren reacties op de toedieningsplaats zoals een brandend gevoel (5%) en andere niet-
gespecificeerde reacties (2%). Lijst van bijwerkingen in tabelvorm Bijwerkingen worden gerangschikt 
volgens systeem/orgaanklasse en frequentie volgens de volgende conventie:  zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 
1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1000, < 1/100), zelden (≥ 1/10000, < 1/1000), zeer zelden (<1/10000), niet bekend 
(kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Infecties en parasitaire aandoeningen: Niet 

bekend: Secundaire infecties, Folliculitis. Endocriene aandoeningen: Zeer zelden: Suppressie van het 
hypofyse-bijniersysteem. Zenuwstelselaandoeningen: Zeer zelden: Paresthesie. Oogaandoeningen: Zeer 

zelden: Oogirritatie; Niet bekend: Cataract. Huid- en onderhuidaandoeningen: Zeer zelden: Vasodilatatie, 
Dermatitis niet anders omschreven (NAO), Contactdermatitis, Verergerde psoriasis, huidirritatie, gevoelige 
huid, trekkende huid. Niet bekend: Pigmentveranderingen, Hypertrichosis. Algemene aandoeningen en 

toedieningsplaatsstoornissen: Soms: Brandend gevoel op  toedieningsplaats, Toedieningsplaats reactie 
NAO. Zeer zelden: Erytheem op toedieningsplaats, Pruritus op toedieningsplaats, Pijn NAO. Onderzoeken: 

Zeer zelden: Bloed urine aanwezig, mean cell volume verhoogd, eiwit urine aanwezig, Urine stikstof Melding 

van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel 
voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie EUROSTATION II Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel Website: 
www.fagg.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET 
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