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Bijsluiter: informatie voor de gebruiker 

Pimafucin, crème 20 mg/g 
 

Gelieve in geval van klachten het chargenummer te vermelden (zie verpakking). 
 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 

informatie in voor u. 

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.  

- Hebt 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 last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook 

voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.Zie rubriek 4. 

 
Inhoud van deze bijsluiter 

 

1. Wat is Pimafucin crème en 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. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

 

1. Wat is Pimafucin crème en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

 

Pimafucin crème bevat als werkzaam bestanddeel 20 mg natamycine, een schimmeldodend 

antibioticum en als conserveermiddelen parabenen. 

 

Pimafucin crème doodt bepaalde gisten en schimmels, die de oorzaak zijn van de huidaandoening, 

waarna genezing kan optreden. 

 

Pimafucin crème wordt gebruikt voor behandeling van gist- of schimmelinfecties van huid, 

huidplooien en nagelwal (omloop). 

 

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 voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in 

rubriek 6. 

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 

 

Pimafucin crème mag uitsluitend worden gebruikt voor de huidaandoeningen waarvoor uw arts het 

heeft voorgeschreven.  

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 

 

Gebruikt u naast Pimafucin crème 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. 
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Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 

 

Pimafucin hydrofiele crème kan, voor zover bekend, zonder gevaar tijdens de zwangerschap, en 

tijdens de borstvoeding worden gebruikt. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

 

Beïnvloeding van Pimafucin op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen valt 

niet te verwachten. 

 

Pimafucin bevat propyleenglycol, natriumlaurylsulfaat, methyl- en propylparahydroxybenzoaat 

Dit middel bevat 150 mg propyleenglycol per gram crème. Propyleenglycol kan huidirritatie 

veroorzaken. Gebruik dit middel niet bij pasgeborenen jonger dan 4 weken met open wonden of grote 

beschadigde huidoppervlakken (zoals brandwonden) zonder eerst met uw arts of apotheker te 

overleggen. 

Dit middel bevat 15 mg natriumlaurylsulfaat per gram crème. Natriumlaurylsulfaat kan plaatselijk 

huidreacties veroorzaken (zoals een stekend of branderig gevoel) of huidreacties verergeren 

veroorzaakt door andere producten wanneer deze op hetzelfde gebied worden aangebracht. 

Methyl- en propylparahydroxybenzoaat kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd). 

 

 

3. Hoe gebruikt u  dit middel? 

 

Pimafucin crème dient een tot vier maal per dag te worden aangebracht op de aangetaste 

huidgedeelten. Een lichte massage kan worden toegepast om de opname te bevorderen. 

Uw arts heeft u dit geneesmiddel voorgeschreven. U dient zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op te 

volgen. 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 ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee 

te maken. 
 

Na het opbrengen van Pimafucin crème kan soms een licht brandend gevoel of jeuk optreden. Indien 

dit blijft aanhouden zou het kunnen wijzen op een overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van 

Pimafucin crème. Waarschuw dan uw arts. 

 

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 www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over 

de veiligheid van dit geneesmiddel. 

 

 

5. Hoe bewaart u  dit middel? 

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste 

houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste 

dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 

Bewaar Pimafucin crème beneden 25℃. Niet bewaren in de koelkast of de vriezer. De tube crème dient 

na gebruik in gesloten toestand te worden bewaard.  
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6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 

- De werkzame stof in dit middel is 20 mg natamycine. 

- De hulpstoffen in dit middel zijn decyloleaat, cetylesters was, cetostearylalcohol, 

natriumlaurilsulfaat, methylparahydroxybenzoaat E218, propylparahydroxybenzoaat E216, 

propyleenglycol, gezuiverd water. 

 

Hoe ziet Pimafucin crème eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 

 

Aluminium tubes, met polyethylene schroefdoppen, bevattende 30 gram crème. 

 

Pimafucin crème is uitsluitend op recept verkrijgbaar en in het register ingeschreven onder  RVG 

03395. 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH 

Ziegelhof 24 

17489 Greifswald 

Duitsland. 

 

Fabrikanten  

Astellas Pharma Europe B.V.  

Sylviusweg 62 

2333 BE Leiden 

 

Temmler Italia S.R.L.  

Via delle Industrie 2  

20061 Carugate (MI) Italië 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2021. 


