Zuiver Zalf voor babybillen
Billenzalf met zinkoxide
INFORMATIE OVER UW MIDDEL

Lees onderstaande informatie goed door voor u het middel gaat gebruiken!
Indien u iets niet duidelijk is, vraag dan uw drogist en/of apotheek om uitleg.
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1. Samenstelling
Deze billenzalf is speciaal voor u ontwikkeld. Deze bevat de volgende werkzame bestanddelen:
• Zinkoxide
Verder bestaat de billenzalf uit de volgende hulpstoffen:
• Gezuiverd water, minerale olie, propyleenglycol, witte vaseline, cetomacrogol 1000 en
polysorbaat

2. Toepassing
De billenzalf wordt toegepast bij rode billen en luieruitslag en werkt verzachtend voor de huid

3. Bijzonderheden
o
o
o
o
o
o

bevat geen conserveringsmiddelen
bevat geen kleurstoffen
bevat geen parfum
meest hygiënische verpakking
is gemakkelijk uit te smeren
is waterafstotend

Zuiver Zalf voor babybillen is verkrijgbaar in een speciale pot van 20 gram of 100 gram. De
gebruiksaanwijzing van de pot is te raadplegen via onze webwinkel www.zuiverzalf.nl

4. Werking
Zinkoxide werkt indrogend en beschermt de huid tegen irriterende stoffen uit de urine. Het is
belangrijk de billenzalf regelmatig aan te brengen op de plekken en wrijf niet te hard bij het
aanbrengen. Gelieve het bij elke verschoning aan te brengen.

5. Gebruik dit middel NIET:
•
•

als de baby bij een eerder gebruik van middelen met zinkoxide, minerale olie, propyleenglycol,
witte vaseline, cetomacrogol 1000 en polysorbaat een allergische huidreactie heeft gekregen.
Raadpleeg dan uw arts.

6. Mogelijke bijwerkingen
Over het algemeen wordt dit middel goed verdragen. Bijwerkingen kunnen soms optreden bij
daarvoor gevoelige personen. Deze zijn meestal licht van aard. Als u vermoedt dat u een bijwerking
hebt gekregen die niet in deze bijsluiter staat, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker

7. Gebruiksaanwijzing
Voor het gebruik dient u uw handen gewassen te hebben om infectie van de luieruitslag te
voorkomen. Smeer de zalf dun op. Dek de huid daarna eventueel af met een gaasje of verband. U
voorkomt hiermee dat de zalf op kleding of beddengoed komt. Eventuele resten zalf kunt u het beste
verwijderen met een watje met olie.

8. Dosering
Tenzij uw arts anders heeft voorgeschreven.
U kunt zinkoxide naar behoefte op de huid aanbrengen, liefst bij luieruitslag bij elke verschoning,
maar meestal is twee keer per dag voldoende.

9. Bent u zwanger of heeft u kinderwens?
Dit middel is veilig te gebruiken als u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het wordt al
jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige
gevolgen voor het kind.

10. Geeft u borstvoeding?
Dit middel kan veilig worden gebruikt door vrouwen, die hun kind borstvoeding geven.

11. Combinatie met geneesmiddelen
Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de aangedane plekken. U heeft dan kans dat u dit
middel met het volgende weg smeert. Een crème verdwijnt sneller in de huid dan een vette zalf.
Smeer daarom altijd eerst het minst vette middel. Wacht tot dit in de huid is getrokken en breng dan
het andere vettere middel aan. Dit is meestal binnen een kwartier tot een half uur.

12. Bewaring
Sluit de pot na gebruik goed af. Dit voorkomt bederf. Bewaar de billenzalf bij kamertemperatuur.
Zuiver Zalf voor babybillen is dan 36 maanden houdbaar. De billenzalf is verkrijgbaar in een speciale
pot van 20 of 100 gram.

13. Extra informatie over luieruitslag
Rode billen en luieruitslag ontstaan doordat urine en ontlasting op de huid inwerken. Het ontstaat
vooral in een vochtige warme omgeving, zoals onder een luier. De enzymen in ontlasting tasten de
huid aan, vooral in combinatie met de urine. Bovendien beschadigt de huid doordat de luier tegen de
babyhuid wrijft. In sommige gevallen ontstaan schimmel- en gistinfecties.
Luieruitslag is te voorkomen door: regelmatig te verschonen ( minstens 7x per dag); bij elke
verschoning de billen met lauw water schoon te maken; niet te hard wrijven en aan de lucht laten
drogen; geen zeep te gebruiken, hierdoor wordt de huid te weinig zuur. Schimmel- en gistinfecties
kunnen dan eerder ontstaan. Raadpleeg dan uw huisarts.
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