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Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma, pasta voor cutaan gebruik
Synoniem : Lassardeeg
zincoxide (25 g /100 g), aardappelzetmeel (25 g /100 g), salicylzuur (1 g /100 g)

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.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht na een aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op
met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter :
1.
Wat is Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma en waarvoor wordt dit middel gebruikt

2.
3.
4.
5.
6.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
Hoe gebruikt u dit middel ?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u dit middel ?
Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.

WAT IS PASTA ZINCI OXYDI SALICYLATA CONFORMA EN WAARVOOR
WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT

Geneesmiddelengroep: Preparaat voor de behandeling van huidaandoeningen
Therapeutische indicaties: Na verwerking van dithranol in Lassardeeg wordt het gebruikt bij de
behandeling van psoriasis.
Voorgesteld bij de behandeling van huidaandoeningen die gepaard gaan met vochtafscheiding en
hoornlaagverdikkingen.
Geprefabriceerd geneesmiddel bestemd om door de officina-apotheker gebruikt te worden voor de
bereiding van magistrale en officinale bereidingen.
2.

WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u
vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
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-

Om de opname van salicylzuur na aanbrengen op de huid zo klein mogelijk te houden, is het aan
te raden Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma (Lassardeeg) niet te gebruiken gedurende een
lange tijd, in grote hoeveelheden, op grote lichaamsoppervlakken, onder een occlusief verband of
op een geïnfecteerde of beschadigde huid. Contact met de mond, ogen en andere slijmvliezen
moet vermeden worden.

Kinderen
Geen specifieke informatie
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma 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 aan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
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.
Over gebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding zijn tot heden geen nadelige gevolgen bekend.
Contact met grote oppervlakken dient vermeden te worden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing
Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma bevat
wolvet (lanoline).
Wolvet (lanoline) kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
3.

Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts of apotheker opnieuw.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma moet gebruiken.

De aanbevolen dosering is:
Uitwendig gebruik.
Eén à tweemaal per dag een dunne laag op de huid aanbrengen en afdekken. Om de opname van
salicylzuur na aanbrengen op de huid zo klein mogelijk te houden, is het aan te raden Lassardeeg niet
te gebruiken gedurende een lange tijd, in grote hoeveelheden, op grote lichaamsoppervlakken, onder
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een occlusief verband of op een besmette op beschadigde huid. Contact met de mond, de ogen en
andere slijmvliezen is te vermijden.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Geen specifieke informatie
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u teveel van Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma heeft gebruikt of ingenomen, neem
dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Gelet op de concentratie (100g pasta bevat 1g salicylzuur) is de kans op acute ernstige overdosering
vrijwel onbestaande. Indien volgende symptomen zich toch zouden voordoen, met name duizeligheid,
doofheid, overdadig transpireren, nausea en braken, hoofdpijn en mentale verwarring, kan dit wijzen
op een salicylzuurvergiftiging. De behandeling dient dan in ieder geval onmiddellijk stopgezet te
worden.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Niet van toepassing.
4.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
-

Overgevoeligheidsreacties op één van de bestanddelen (vooral door het aanwezige salicylzuur en
wolvet) van het preparaat kunnen optreden.
Het aanwezige salicylzuur kan de oorzaak zijn van huidontsteking bij langdurige behandeling.

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen
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:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein 40/ 40
B-1060 Brussel
www.fagg.be
patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
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5.

HOE BEWAART U DIT MIDDEL

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht, bij kamertemperatuur ( 15 –
25°C)
De pot zorgvuldig gesloten houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
het etiket na exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.

INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?
-

-

De werkzame stoffen in dit middel zijn: Zincoxide, Zetmeel en Salicylzuur
De andere stoffen in dit middel zijn: Wolvet, Vaseline, Vloeibare Paraffine.

Hoe ziet Pasta Zinci Oxydi Salicylata Conforma eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Farmaceutische vorm: pasta voor cutaan gebruik
Verpakkingsgrootte: pot van 1 kg
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant
NV Conforma
Zenderstraat 10
9070 Destelbergen
België
Tel +32 9 228 20 00
Fax +32 9 228 22 62
Email: info@conforma.be

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen : BE200155
Afleveringswijze: vrije aflevering
Dit product is bedoeld voor gebruik door de officina-apotheker voor de magistrale en
officinale bereidingen en wordt niet als dusdanig aan het publiek verkocht.
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in: 09/2014
De laatste datum waarop deze bijsluiter herzien werd december 2013
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg.
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Niet van toepassing
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