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ALGEMENE KENMERKEN 

 

Naam van het geneesmiddel 

Triamcinolon Teva 1 mg/g, crème 

 

Samenstelling 

Werkzame stof: 1 mg triamcinolonacetonide per gram crème. 

Hulpstoffen: cetomacrogolwas (BP), vloeibare was (decyloleaat), sorbitol, sorbinezuur (E200), 

rijstzetmeel, water. 

 

Farmaceutische vorm 

Crème in tubes à 15 en 30 gram. 

 

Geneesmiddelengroep 

Triamcinolon behoort tot de groep van bijnierschorshormonen (corticosteroïden). Triamcinolon werkt 

ontstekingsremmend en vermindert roodheid, zwelling, jeuk en andere irritatie van de huid. 

 

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen 

Teva Nederland BV 

Swensweg 5 

2031 GA  Haarlem 

Nederland 

 

In het register ingeschreven onder 

RVG 51531 

 

 
GEBRUIKEN BIJ 

 

Oppervlakkige, niet door micro-organismen (bacteriën, virussen, parasieten of schimmels) veroorzaakte 

huidaandoeningen, die gevoelig zijn voor corticosteroïden maar onvoldoende reageren op zwak 

werkzame producten, zoals: 

- psoriasis (schilferende, droge, niet besmettelijke huidziekte) 

- bepaalde huidaandoeningen, die gepaard gaan met een gezwollen huidoppervlak (lichen ruber, 

lichen sclerosus et atrophicus) 

- bepaalde, uit korrelig weefsel bestaande, ringvormige zwelling van de huid (granuloma annulare) 

- zéér hardnekkige uitslag met puisten aan handpalmen en voetzolen (ziekte van Andrews-Barber). 

 

 
VOORDAT U HET GENEESMIDDEL GEBRUIKT 

 

Niet gebruiken bij 
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- overgevoeligheid voor triamcinolon of één van de andere bestanddelen van de crème 

- huidinfectie 

- zweertjes, acne of wonden 

- visschubbenziekte (ichthyose) 

- verschrompelde en dunne huid 

- tere bloedvaten in de huid (haarvaatjes) 

- huidaandoeningen ten gevolge van bijnierschorshormonen 

- bepaalde op jeugdige leeftijd voorkomende huidaandoening aan de voetzool (juveniele dermatosis 

plantaris). 

 

Nodige voorzorgen bij gebruik 

 
Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding 

Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding alleen gebruiken na overleg met uw arts. 

 
Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken 

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid 

om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk. 
 
Speciale waarschuwingen met betrekking tot hulpstoffen van dit geneesmiddel 

Dit product bevat sorbinezuur, waardoor soms irritatie en ontsteking van de huid kunnen optreden. 

 

Wisselwerking 

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of 

bijwerking kunnen beïnvloeden. Voor zover bekend treedt er geen wisselwerking op bij gelijktijdig 

gebruik van deze crème met andere (genees)middelen. 

 

Waarschuwingen en voorzorgen 

De crème niet toepassen op de oogleden. 

Bij kinderen mag u dit geneesmiddel alleen gebruiken op voorschrift van de arts. 

Pas het preparaat uitsluitend toe bij aandoeningen waarvoor uw arts het heeft voorgeschreven. Houdt u 

daarbij aan de aanbevolen gebruikstermijn.  

Als bij gebruik de klachten niet verdwijnen of zich herhalen moet u advies vragen aan uw arts. 

 

Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen. 

 

 
AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 

 

Dosering en wijze van gebruik 

Als uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik als volgt: 

De crème 2 maal per dag (=24 uur) dun op de huid aanbrengen, na enkele dagen 1 maal per dag. Na 
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verbetering is 2-3 maal per week dun aanbrengen meestal voldoende. Niet meer dan 30-60 gram per 

week gebruiken. 

Na gebruik de handen wassen, behalve wanneer de crème voor uw handen is bedoeld. 

Het verdient aanbeveling om, na reiniging van de huid met alcohol of zeep, deze goed te laten drogen, 

alvorens de crème aan te brengen. 

 

Overdosering 

Indien u meer dan de voorgeschreven dosering hebt gebruikt, dient u uw arts te raadplegen. 

 

 
BIJWERKINGEN 

 

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: 

- dun en bleek worden van de huid 

- rode huiduitslag rondom de mond en in het gezicht 

- huidstriemen 

- onderhuidse bloedinkjes 

- wazig zien. 

 

Zelden komen overgevoeligheidsreacties voor. De huidaandoening lijkt dan niet te genezen maar te 

verergeren. 

 

Met name het gezicht, de behaarde huid en de huid van de geslachtsorganen zijn bijzonder gevoelig 

voor bovengenoemde bijwerkingen. Tevens neemt de kans op bijwerkingen toe bij toepassing van de 

crème op grote huidoppervlakken, onder plastic of in huidplooien. 

 

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de 

bijsluiter of indien u de bijwerking als ernstig ervaart. 

 

 
BEWARING EN HOUDBAARHEID 

 

Bewaren in de goed gesloten verpakking bij 15-25C. Op deze wijze bewaard kunt u dit geneesmiddel 

gebruiken tot de op de verpakking vermelde datum. De aanduiding "Exp." op de verpakking betekent: 

"niet te gebruiken na".  

 
Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren. 

 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2017 

 

0717.2v.RS 


