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Crisaborole actueel
uitgesproken als (kris" a bor' ole)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Crisaborole wordt gebruikt voor de behandeling van eczeem (atopische dermatitis; een huidaandoening die ervoor zorgt dat de 

huid droog en jeukt en soms rode, schilferige huiduitslag krijgt) bij volwassenen en kinderen van 3 jaar en ouder. Crisaborole 

zit in een klasse medicijnen die fosfodiësteraseremmers worden genoemd. Het werkt door de werking van bepaalde natuurlijke 

stoffen in het lichaam die ontstekingen veroorzaken te blokkeren.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Crisaborole wordt geleverd als een zalf om op de huid aan te brengen. Het wordt meestal twee keer per dag aangebracht. 

Gebruik crisaborole elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag 

uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Gebruik crisaborole precies zoals aangegeven. 

Gebruik het niet meer of minder of vaker dan uw arts heeft voorgeschreven.

De zalf is alleen voor gebruik op de huid. Pas op dat u geen crisaborole-zalf in uw ogen, mond of vagina 
krijgt.

Volg deze stappen om de zalf te gebruiken:

1. Was je handen met water en zeep.

2. Zorg ervoor dat de huid in het getroffen gebied droog is.

3. Breng een dunne laag crisaborole-zalf aan op alle aangetaste delen van uw huid. Wrijf de zalf 
zacht en volledig in je huid.

4. Was uw handen met water en zeep om eventuele overgebleven crisaborolzalf te verwijderen. Was uw 
handen niet als u ze behandelt met crisaborolzalf. Als een zorgverlener de zalf heeft aangebracht, dient hij 
zijn handen te wassen na het aanbrengen van de zalf.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?
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Voordat u actuele crisaborole gebruikt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor crisaborole, andere medicijnen of een van de 
ingrediënten in crisaborole-zalf. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruiden- of actuele producten u gebruikt of van plan bent te nemen. Uw arts moet mogelijk 
de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u 

crisaborole gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Breng de gemiste dosis aan zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de 
gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Breng geen extra zalf aan om een   vergeten 
dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Crisaborole kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

brandend of stekend gevoel op het gebied van de huid waar de zalf is aangebracht

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts:

netelroos

roodheid, jeuk of zwelling van de huid waar crisaborole is aangebracht of ergens op het lichaam

Crisaborole kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik 

van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 
Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de tube waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het bij 

kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse 

piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk 

kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, altijd de veiligheidsdoppen vergrendelen
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en plaats de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats - een die omhoog en weg is en buiten hun zicht en 
bereik.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere 

mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier 

om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem 

contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw 

gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer 

informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts.

Laat niemand anders uw medicatie gebruiken. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw 
recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige 
(zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen
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