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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

EUMOVATE 0,05% crème
EUMOVATE 0,05% zalf

Clobetasonbutyraat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan

schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. 
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking

die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Eumovate is bij volwassenen en kinderen aangewezen voor de behandeling van huidaandoeningen die
met  lokale corticotherapie kunnen worden behandeld en die geen behandeling met  een krachtiger
plaatselijk corticoïde vereisen, o.a. lichte vormen van eczeem of seborroïsche dermatitis.

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 een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u

vinden onder punt 6,
- als u lijdt aan acne rosacea of aan gewone acne,
- als u lijdt aan een virale huidinfectie (o.a. herpes simplex, waterpokken),
- als  u  lijdt  aan een schimmelinfectie  van de huid o.a.  candida of  tinea,  of  aan een bacteriële

huidinfectie o.a. impetigo,
- breng Eumovate niet aan op open wonden of ulceraties.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Als  geen  verbetering  wordt  waargenomen  binnen  de  2-4  weken  moet  u  uw  arts  opnieuw

contacteren.
- Huidaandoeningen bij  pasgeborenen en  jonge  kinderen  (<  1  jaar)  moeten  met  omzichtigheid

worden behandeld en met name daar waar luiers de rol van een afsluitend verband kunnen spelen.
In dergelijk geval mag de behandeling niet langer dan 7 dagen duren.

- In geval van secundaire infectie, t.t.z. als een huidletsel geïnfecteerd raakt (roodheid, zwelling of
etter), moet u onmiddellijk advies van uw arts inwinnen.

- Bacteriële  infecties  worden bevorderd door  omstandigheden zoals  warmte  en vochtigheid ten
gevolge van afsluitende verbanden. Daarom moet de huid worden gereinigd alvorens een nieuw
verband aan te brengen. 
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- Langdurig gebruik van plaatselijke corticoïden ter hoogte van het gelaat wordt afgeraden.
- Gebruik op atrofische huid moet indien mogelijk vermeden worden.
- Bij toepassing op de oogleden zal men er op toezien dat de bereiding niet in de ogen terechtkomt

omwille van het risico van glaucoom.
- Het is aangeraden om zich de handen te wassen na toepassing van Eumovate, behalve als het de

handen zijn die behandeld worden.

Als  u  nog  andere  geneesmiddelen  neemt,  gelieve  ook  de  rubriek  "Gebruikt  u  nog  andere
geneesmiddelen?" te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Eumovate nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Er werd geen enkel geval van wisselwerking met Eumovate gemeld.

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

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Het  verdient aanbeveling om toepassing op uitgestrekte oppervlakten en/of tijdens een langdurige
periode te vermijden, alsook toepassing op de tepels.

Gebruik van Eumovate tijdens de borstvoeding werd niet bestudeerd.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Eumovate  heeft  geen  enkel  effect  op  de  geschiktheid  een  voertuig  te  besturen  en  machines  te
gebruiken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Eumovate  crème  bevat  cetostearylalcohol,  dat  plaatselijke  huidreacties  kan  veroorzaken  (bijv.
contacteczeem) en bevat ook chloorcresol, dat allergische reacties kan veroorzaken.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Eumovate moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig.

De gewoonlijk te gebruiken hoeveelheid:
In de meeste gevallen volstaat het om een kleine hoeveelheid aan te brengen tweemaal per dag.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Gebruik van overmatig veel Eumovate gedurende een lange periode kan een geheel van symptomen
veroorzaken  (vollemaansgezicht  (Cushing  syndroom),  gewichtstoename,  ….)  door  onvoldoende
werking van de bijnieren.
Wanneer u te veel van Eumovate heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
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Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Breng de crème of zalf aan van zodra u beseft dat u dit vergeten was of, als er maar weinig tussentijd
overblijft tot de volgende toepassing, wacht u deze af. 

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Overleg altijd met uw arts indien u overweegt om te stoppen.
Bij het stoppen van de behandeling kan heroptreden van de huidsymptomen worden waargenomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Eumovate bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen staan hieronder per klasse van orgaansysteem en per frequentie.
De  frequentie  wordt  als  volgt  gedefinieerd:  zeer  vaak  (≥  1/10),  vaak  (≥1/100  en  <1/10),  soms
(≥1/1000 en <1/100), zelden (≥1/10.000 en <1/1.000) en zeer zelden (<1/10.000).

Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden: overgevoeligheid.
Overgevoeligheidsreacties die zich uiten als roodheid en huiduitslag, jeuk, netelroos, branderig gevoel
van  de  huid  of  allergisch  contacteczeem  kunnen  optreden  op  de  plaats  waar  Eumovate  werd
aangebracht.  Indien  zich  overgevoeligheidsreacties  voordoen,  moet  de  behandeling  onmiddellijk
worden gestopt.

Endocriene aandoeningen
Zeer zelden: remming van de bijnierfunctie.
Bij behandeling van grote oppervlakten met  Eumovate kan bij  bepaalde personen een belangrijke
hoeveelheid  van  het  werkzaam  bestanddeel  langs  de  huid  worden  opgenomen  en  zo  een
onderdrukking van de bijnierfunctie veroorzaken.

Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer  zelden:  huidatrofie  (huidverdunning),  ontkleuring  van  de  huid,  verwijding  van  de
huidbloedvaten, acne, toegenomen beharing (voorarmen, benen), huidontsteking rond de mond.

Langdurig en intensief gebruik van Eumovate kan huidatrofie veroorzaken (huidverdunning), in het
bijzonder tijdens gebruik onder afgesloten verbanden.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zeer zelden: verergering van de symptomen kan voorkomen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. 
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Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de tube en de
doos  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 niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit  middel  is  clobetasonbutyraat.  Eén gram crème of zalf  bevat 0,5 mg

clobetasonbutyraat.
- De andere stoffen in dit middel zijn:

- Eumovate  crème:  glycerolmonostearaat,  cetostearylalcohol,  zelfemulsifiërend
glycerolmonostearaat (Arlacel 165), synthetische witte was (Beeswax substitute 6621),
dimeticon 20, glycerol, chloorcresol, natriumcitraat, citroenzuurmonohydraat, gezuiverd
water.

- Eumovate zalf: vloeibare paraffine, witte vaseline.

Hoe ziet Eumovate eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Eumovate 0,05% crème: tube van 30g.
Eumovate 0,05% zalf: tube van 30g.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Site Apollo
Avenue Pascal,   2- 4- 6
B-1300 Wavre

Fabrikant
Glaxo Wellcome Operations
Harmire road, Barnard Castle
DL12 8DT   Verenigd Koninkrijk

Afleveringswijze 
Op medisch voorschrift. 

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen 
Eumovate crème BE 112612
Eumovate zalf BE 112603

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 12/2011
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