
Patiënteninformatie 

Lees deze patiënteninformatie zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit 
geneesmiddel. 
Bewaar deze patiënteninformatie, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. 
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw apotheker. 
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan 
anderen. 
Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als 
waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Cremor vaselini lanette BUFA 
Bevat per gram crème: 150 mg lanettewas, 125 mg dikvloeibare paraffine, 225 mg vaseline en 
400 mg water. 

Werking en/of toepassing Verzacht en beschermt de gevoelige droge huid. Ter behandeling 
van diverse huidaandoeningen. 

Gebruiksaanwijzing Gebruiksadviezen en -waarschuwingen: 

In een dunne laag op de huid aanbrengen.  
Bij gebruik van meerdere huidpreparaten:  
- Smeer eerst het minst vette middel. Smeersels (lotions) zijn 
minder vet dan crèmes. Crèmes zijn minder vet dan zalven.  
- Wacht tot het middel helemaal is ingetrokken en smeer dan 
pas het volgende middel. De huid is dan weer droog, glad en 
voelt niet vettig aan. Dit kan enige tijd duren.  

Gebruikelijke doseringen: 

Volwassenen en kinderen: 1 tot 2 maal per dag aanbrengen. 

Dosering vergeten?: 

Gebruik een vergeten dosering alsnog en ga verder met het 
gewone tijdschema. 

Wanneer begint de werking?: 

De beschermende werking is direct merkbaar. 

Belangrijke informatie Bijzonderheden: 

De crème bevat propyleenglycol als conserveermiddel. Neem 
bij overgevoeligheid hiervoor contact op met de arts of 
apotheker. 

Bijwerkingen: 

Hier staan alleen de meest voorkomende en belangrijkste 
bijwerkingen van dit middel. Deze bijwerkingen hoeven niet bij 
iedereen voor te komen. Als een van deze of andere 
bijwerkingen optreden, meld dit dan aan de apotheker of arts.  
Regelmatig betekent: bij 10 of meer van de 100 mensen die dit 
middel gebruiken.  
Soms betekent: 1 tot 10 van de 100.  
Zelden betekent: 1 tot 10 van de 1000.  
 
Zelden: overgevoeligheids-reacties. 

Gebruik in bijzondere 
omstandigheden 

Gebruik bij zwangerschap: 

Kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Het wordt al 
jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige 
gevolgen voor het kind.  

Gebruik bij borstvoeding: 
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Kan worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.  

Overige informatie Toedieningsvorm: 

crème 

kleur: 

wit 

bijzonderheden: 

De crème bevat propyleenglycol als conserveermiddel. Neem 
bij overgevoeligheid hiervoor contact op met de arts of 
apotheker. 

Bewaren: 

Bewaar bij kamertemperatuur in de verpakking. Sluit de 
verpakking na gebruik goed af. Dit voorkomt uitdrogen en 
bederf. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking of 
op het etiket. Raadpleeg uw apotheker of arts bij 
onduidelijkheid. 

Verkrijgbaarheid: 

Dit middel is zonder recept te verkrijgen. 

 Deze patiënteninformatie is opgesteld door Spruyt hillen en is gebaseerd op 
informatie van Health Base. 
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