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Eczeem crème
Voor een huid die niets meer te verbergen heeft

Voor de behandeling van
eczeem en Neurodermatitis
Te gebruiken bij een rode, gevoelige, beschadigde en
schilferende huid
Vermindert jeuk en brengt de geïrriteerde huid tot
rust
Algemeen advies: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u DermaForte® Eczeem crème gaat
gebruiken, óók als u dit medisch hulpmiddel al eerder
heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan
de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een
nieuwe verpakking begint. Dit medisch hulpmiddel kan
zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet
u DermaForte® Eczeem crème zorgvuldig gebruiken om
een goed resultaat te bereiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het kan nodig zijn om deze nogmaals door
te lezen.
Toepassing: Met DermaForte® Eczeem crème kunnen diverse huidaandoeningen behandelt worden. Kan
worden gebruikt bij een rode, gevoelige, beschadigde
en schilferende huid zoals bij eczeem en Neurodermatitis. DermaForte® Eczeem crème vermindert de jeuk en
brengt de geïrriteerde huid tot rust. Als u niet zeker bent
over de oorzaak van uw huidaandoening, raadpleeg dan
uw arts. De huidvriendelijke samenstelling van DermaForte® Eczeem crème is ook geschikt voor de gevoelige
huid. DermaForte® Eczeem crème bevat geen corticosteroïden, antibiotica en parfum. De crème is niet vettig
en geeft geen vlekken.

te® Eczeem crème 2 tot 3 maal per dag aan te brengen.
Niet te gebruiken door kinderen jonger dan 3 jaar.
Gebruiksduur: Neurodermatitis-achtige huidaandoeningen zoals atopisch eczeem zijn vaak chronische huidziekten. Voor deze chronische aandoeningen zijn geen
genezende therapieën bekend. Omdat DermaForte®
Eczeem crème werkt op basis van geleidelijke zuurstofafgifte en geen cortizonen of antibiotica bevat kan het
product langdurig worden gebruikt.
Bijwerking(en): Er zijn geen serieuze negatieve bijwerkingen geregistreerd. In een enkel geval kunnen de
huidklachten aanvankelijk iets verergeren. Dit zal snel
afnemen en hoeft geen reden te zijn om het gebruik van
DermaForte® Eczeem crème te staken. Raadpleeg uw
arts indien de verschijnselen onverhoopt langdurig verergeren of binnen 21 dagen niet verbeteren.
Gebruik tijdens zwangerschap en / of borstvoeding:
DermaForte® Eczeem crème kan, voor zover bekend, in
overeenstemming met de aanwijzingen, zonder gevaar
voor de vrucht worden gebruikt tijdens de zwangerschap
en / of borstvoedingsperiode. In het algemeen geldt dat
men in het eerste trimester van de zwangerschap zo min
mogelijk medicatie moet gebruiken. Dit geldt ook voor
DermaForte® Eczeem crème ook al is het geen medicijn.
Desondanks wordt toch terughoudendheid met het gebruik gedurende deze periode aangeraden.

Werking: DermaForte® Eczeem crème is een volledig
corticosteroïden antibioticavrije huid crème en ontleent
haar werking aan een veilige geleidelijke zuurstofafgifte.
Deze continue zuurstofafgifte welke een optimaal milieu
voor genezing op de huid creëert, duurt ca. 10 uren,
waarna de crème opnieuw moet worden aangebracht.
Dermatologische tests hebben een hoge effectiviteit van
het product bij eczeempatiënten aangetoond, gemiddeld
84,6%. Het huidvriendelijke en veilige werkingsprincipe
van DermaForte® Eczeem crème is wereldwijd gepatenteerd. Het product is geregistreerd als medisch hulpmiddel.

		 Waarschuwingen:
• Buiten bereik van jonge kinderen houden;
• Niet te gebruiken door kinderen jonger dan 3 jaar;
• Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Wijze van gebruik: Minimaal twee maal per dag (meerdere malen naar behoefte) een dun laagje DermaForte®
Eczeem crème aanbrengen op de aangedane huid. Voor
gebruik op lange termijn wordt aangeraden DermaFor-

		Vervaldatum: Voor vervaldatum zie “EXP” op de
onderzijde van de verpakking en op de sluitnaad
van de tube.

Samenstelling: Actief ingredient: FerineX™ technology,
based on an oxygen donating complex.
Inhoud: 50 ml
		Wijze van bewaren: Bewaren op een koele en droge plaats.

Datum waarop deze gebruiksaanwijzing voor het laatst is herzien: november 2011
PK Benelux BV
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL
www.dermaforte.com
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Eczema cream
Voor een huid die niets meer te verbergen heeft

For the treatment of
eczema and Neurodermatitis
To be used for red, damaged, sensitive and/or flaky
skin
Reduces itching and soothes irritated skin
General recommendations: Carefully read the instructions for use before using DermaForte® Eczema cream,
even if you have used this product before, as it may have
been amended in line with new research and findings
since your last package. You do not need to have a prescription for this medical device. Nevertheless, you must
use DermaForte® Eczema Cream carefully to achieve a
good result. Keep this instructions for use in case you
need to consult it again.
Application: DermaForte® Eczema Cream can treat various skin conditions. It can be used for red, damaged,
sensitive and/or flaky skin, caused by eczema and Neurodermatitis, for example. DermaForte® Eczema Cream
reduces itching and soothes irritated skin. If you are
unsure about the cause of your condition, please consult your doctor or GP. The skin-friendly composition of
DermaForte® Eczema Cream is also suitable for sensitive skin. DermaForte® Eczema Cream does not contain
corticosteroids, antibiotics and perfumes. The cream is
not greasy and does not stain.
Action: DermaForte® Eczema Cream is a skin cream
that is completely free from corticosteroids and antibiotics and derives its effectiveness from a safe gradual
release of oxygen. This continuous release of oxygen,
which creates optimum conditions for healing the skin,
lasts approx. 10 hours, after which the cream should be
applied again. Dermatological tests have shown that the
product is highly effective in treating eczema patients,
with an average rating of 84.6%. DermaForte® Eczema
Cream’s skin-friendly, safe action has been patented
worldwide. The product has been registered as a medical device.
Directions for use: Apply a thin layer of DermaForte®
Eczema Cream to the affected skin at least twice a day
(or more often if necessary). In case of prolonged use,
DermaForte® Eczema Cream should be applied 2 to 3
times a day. Do not use for children below the age of 3.

Date on which this information for use was last revised: November 2011
PK Benelux BV
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL
www.dermaforte.com

Duration of use: Neurodermatitis-like skin conditions,
such as atopic eczema, are often chronic skin diseases.
There is no known treatment that can cure such chronic
conditions. Since DermaForte® eczema cream works on
the basis of a gradual release of oxygen and does not
contain cortisones or antibiotics, prolonged use of the
product is possible.
Side effect(s): No serious negative side effects have
been registered. In some cases, skin complaints may
initially worsen slightly. This will subside rapidly and is
not necessarily a reason to stop using DermaForte® Eczema Cream. Please consult your doctor in the unlikely
event of symptoms worsening long-term or not showing
any improvement within 21 days.
Use during Pregnancy and / or breastfeeding:
As far as known, as long as the instructions are carefully
followed, DermaForte® Eczema Cream can be used without posing any danger to the foetus during pregnancy
or breast feeding. A general rule is to avoid the use of
medication as much as possible during the first trimester of pregnancy. This also applies to DermaForte® Eczema Cream, although it is not a medicine. Nonetheless
it should be used sparingly during this period.
		 Warnings:
•	Keep DermaForte® Eczema Cream out of reach of
small children;
• Do not use for children below the age of 3;
• Only intended for external application.
Composition: Active ingredient FerineX™ technology,
based on an oxygen donating complex.
Content: 50 ml
		Storage conditions:Store at room temperature, at
a cool and dry place.
		Use-by date: see “exp” on the bottom of the packaging and also on the tube’s closing seam.
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