
Zinksulfaatvaselinecrème 0,5% Livsane
Conform FNA receptuur

Voordat u of uw kind dit product gebruikt is het belangrijk dat u deze 

productinformatie goed doorleest. Vraag indien nodig uw apotheker of 

(huis-)arts om meer informatie of advies.

INHOUD VAN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
1. Wat is Zinksulfaatvaselinecrème 0,5% Livsane en waarvoor wordt het 

    gebruikt?

2. Wat is de samenstelling van Zinksulfaatvaselinecrème 0,5% Livsane?

3. Wat is het gebruiksadvies voor Zinksulfaatvaselinecrème 0,5% Livsane?

4. Wat moet u weten voordat u Zinksulfaatvaselinecrème 0,5% Livsane 

    gebruikt?

5. Hoe bewaart u Zinksulfaatvaselinecrème 0,5% Livsane?

6. Aanvullende informatie.

1. WAT IS ZINKSULFAATVASELINECRÈME 0,5% LIVSANE EN 
    WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Zinksulfaatvaselinecrème 0,5% Livsane is een verzachtende en bescher- 

mende crème, te gebruiken bij aambeien, jeuk aan de anus en bij een 

koortslip. Het werkzame bestanddeel in deze crème is zinksulfaat. Zinksulfaat 

werkt licht samentrekkend, indrogend en beschermend.

Bij aambeien vormt de crème een verzachtend laagje op de huid rond de 

anus. Zinksulfaat beschermt de huid en laat de aambeien iets verschrompe-

len. Ook wordt jeuk en pijn verminderd. De werking begint direct. Uw klachten 

zullen in ongeveer 2 weken aanzienlijk verminderen of verdwijnen. Blijven uw 

klachten bestaan raadpleeg dan uw arts.

Bij koortslip werkt de crème indrogend en vermindert de pijn.

2. WAT IS DE SAMENSTELLING VAN ZINKSULFAATVASELINECRÈME 
    0,5% LIVSANE?
Aqua, Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, 

Ceteareth-22, Zinc Sulfate.

3. WAT IS HET GEBRUIKSADVIES VOOR ZINKSULFAATVASELINE-
   CRÈME 0,5% LIVSANE?
Tenzij anders geadviseerd:

Aambeien: 1 of 2 maal per dag en na elke ontlasting aanbrengen. U kunt de 

crème gebruiken zolang u deze nodig heeft.

Koortslip: 4 tot 6 maal per dag dik aanbrengen, niet uitsmeren, op de pijnlijke 

plek of op de blaasjes. Blijven gebruiken tot de blaasjes zijn ingedroogd.

De crème niet gebruiken bij een reeds bekende overgevoeligheid voor een 

van de bestanddelen of wanneer uw aambeien vaak of voortdurend bloeden.



4. WAT MOET U WETEN VOORDAT U ZINKSULFAATVASELINE-
   CRÈME 0,5% LIVSANE GEBRUIKT?
Bijwerkingen
Deze crème zal nauwelijks aanleiding geven tot bijwerkingen. Zeer zelden 

kunnen gevoeligheidsreacties en irritatie van de huid, door één van de 

bestanddelen van de crème, optreden. Indien u vermoedt overgevoelig te zijn 

voor één van de bestanddelen kunt u het beste contact opnemen met uw arts 

of apotheker.

Dosis vergeten
U kunt de crème gewoon nog aanbrengen als u een dosis vergeten bent, snel 

daarna opnieuw smeren maakt niet uit.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Indien u ook een andere crème of zalf voorgeschreven heeft gekregen, 

overleg dan met uw arts of apotheker over de volgorde van smeren.

Gebruik bij zwangerschap
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door 

zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Gebruik bij borstvoeding
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door 

vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

5. HOE BEWAART U ZINKSULFAATVASELINECRÈME 0,5% LIVSANE?
Bewaren bij kamertemperatuur en buiten bereik van kinderen. De tube na 

gebruik goed sluiten. Gebruik Zinksulfaatvaselinecrème 0,5% Livsane niet 

meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking en de tube. Na 

deze datum kan de kwaliteit van het product niet meer gewaarborgd worden.

Na openen 12 maanden houdbaar.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Met de volgende adviezen kunt u proberen aambeien sneller te laten

genezen en volgende aambeien proberen te voorkomen:

� Eet voldoende vezels omdat vezels de darmwerking verbeteren.

 Vezelrijke voedingsmiddelen zijn o.a. volkoren brood, zilvervliesrijst,   

     groenten, fruit en zemelen.

� Zorg voor voldoende lichaamsbeweging.

� Ga bij aandrang direct naar het toilet en houd ontlasting niet op.

� Pers niet te hard bij harde ontlasting.

� Blijf niet te lang op het toilet zitten.

� Krabben kan jeuk en irritatie verergeren.

� Gebruik zacht toiletpapier of een natte washand, liever geen vochtig   

     toiletpapier of zeep.

� Katoenen ondergoed zorgt voor minder irritatie

Dit product en bijbehorende informatie zijn met grote zorgvuldigheid 

samengesteld. Deze productinformatie dient uitsluitend ter informatie en is 

niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw (huis-)arts.
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