Hoe moet ik Efudix gebruiken?
Als het goed is, heeft uw arts u meegedeeld hoe vaak en hoe lang u Efudix moet
gebruiken. Breng Efudix voorzichtig aan met de vingertoppen en was elke keer nadat
u de crème heeft aangebracht zorgvuldig uw handen. Sommige mensen dragen hierbij
liever handschoenen van rubber of vinyl, maar dit is niet noodzakelijk.
• Gebruik voldoende Efudix om de aangetaste huid te bedekken.
• Wees extra voorzichtig als u de crème rond de ogen, neus of mond aanbrengt.
• Laat het uw arts weten als u andere medicinale producten (bijv. crème of zalf) gebruikt
op de te behandelen delen van uw huid, ook wanneer u deze zelf zonder recept hebt
gekocht.
• Vermijd tijdens de Efudix-behandeling zonlicht en andere bronnen van ultraviolet licht,
zoals de zonnebank.
• Verbind de behandelde plekken niet, tenzij op aanwijzing van uw arts.
• Zoals altijd het geval is met op recept verkrijgbare medicatie, mag u Efudix niet door
anderen laten gebruiken, zelfs niet wanneer zij dezelfde huidaandoening lijken te hebben.
• Houd Efudix buiten het bereik van kinderen.
• Houd uw arts op de hoogte van uw vooruitgang en neem contact op als u vragen
heeft over uw behandeling.
• Wees extra voorzichtig indien u blond haar en blauwe ogen heeft.
• Geef eventuele restanten Efudix na afloop van de behandeling ter vernietiging af bij
uw apotheek.

Kan ik actinische keratosen in de toekomst
voorkomen?
Over het algemeen komen actinische keratosen pas tientallen jaren na de overmatige
blootstelling aan UV-straling tot uiting. Het is dus mogelijk dat u in de toekomst nieuwe
huidbeschadigingen krijgt.
U kunt uzelf wel beschermen tegen verdere schadelijke invloeden van de zon:
• beperk blootstelling aan zonlicht;
• blijf niet gedurende lange periodes in de zon;
• controleer uw huid regelmatig op verdachte plekjes;
• breng altijd een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor aan op ontblote
huid voordat u op zonnige dagen naar buiten gaat;
• wees extra voorzichtig indien u blond haar en blauwe ogen heeft.
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Wat zijn actinische keratosen?
Uw arts heeft actinische keratosen geconstateerd. Dit zijn huidcellen die beschadigd zijn
door overmatige blootstelling aan UV-straling van de zon en daardoor afwijkingen vertonen.
In het begin zijn actinische keratosen kleine verkleurde, bruine of roodachtige plekjes die in
grootte variëren van een paar millimeter tot enkele centimeters in doorsnee. De bovenkant
van de plekjes is wit en wat schilferig, en voelt ruw en korrelig aan. Als ze onbehandeld
blijven, kunnen ze toenemen in aantal en omvang, waardoor er grote, onprettig uitziende
plekken op de huid kunnen ontstaan. Actinische keratosen komen voornamelijk voor op het
gelaat, de hals, oren, onderarmen en handen. Bij mensen met dunner wordend haar kunnen
ze ook op de hoofdhuid voorkomen.

• breek de behandeling niet af – zelfs wanneer uw huid gedurende deze fase van de
behandeling onprettig aanvoelt of er onaantrekkelijk uitziet; het eindresultaat zal dit
meer dan goedmaken;
• als u één van deze gevolgen ondraaglijk vindt, wordt u verzocht contact op te
nemen met uw arts.

Vóór

Zijn actinische keratosen gevaarlijk?
Over het algemeen zijn actinische keratosen goedaardig en zorgen ze enkel voor
cosmetische klachten. Als er niets aan wordt gedaan kunnen ze echter na verloop
van tijd wel overgaan in een ernstigere huidaandoening. Gelukkig reageren actinische
keratosen goed op behandeling met Efudix crème.

Waarom heeft mijn arts Efudix voorgeschreven?

Tijdens

Volgens uw arts vormt Efudix de beste behandelmethode voor uw actinische keratosen.
Het is een sterk werkende medicinale crème die al meer dan 40 jaar met succes wordt
gebruikt voor de behandeling van deze aandoening.

Hoe werkt Efudix?
De werking van Efudix is selectief van aard: het vernietigt de afwijkende cellen waaruit
de door actinische keratosen veroorzaakte huidbeschadigingen bestaan.

Wat u kunt verwachten tijdens de behandeling:
• tijdens de eerste 2 tot 4 weken van de behandeling zal uw huid er waarschijnlijk
eerst slechter uitzien en slechter aanvoelen alvorens te verbeteren – dit is een teken
dat Efudix begint te werken;

Na

• ook delen van uw huid waar géén plekjes zaten kunnen rood en ontstoken raken –
dit komt doordat Efudix ook huidbeschadigingen behandelt die nog niet met het
blote oog te zien zijn;
• er zullen rode plekjes en korstjes ontstaan doordat afwijkende cellen afsterven –
dit hoort bij de Efudix-behandeling;
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Lees alvorens met de Efudix-behandeling te beginnen de bijsluiter die bij de tube Efudix is verstrekt.
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