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Wat kan worden behandeld met 
Efudix®?

•  Actinische keratosen (zonschadeplekjes, 

mogelijke voorlopers van huidkanker)

•  Actinische keratosen op de lip (cheilitis 

actinica)

•  Porokeratosis actinica (een door de zon 

veroorzaakte bijzondere huidafwijking)

•  Oppervlakkige vorm van basaalcelcar-

cinoom

•  Oppervlakkige vorm van plaveiselcel-

carcinoom (morbus Bowen)

•  Genitale wratten (condylomen)

•  Gewone wratten (verruca vulgaris) en 

voetwratten (verruca plantaris)

EFUDIX® CREME
fluorouracil

Wat is Efudix® crème en hoe 
werkt het?

Efudix® crème bevat een chemische stof 

(fluorouracil) die snel delende cellen be-

schadigt, maar niet de langzaam delende 

cellen. Deze bijzondere eigenschap maakt 

Efudix® crème geschikt voor de lokale 

behandeling van oppervlakkige vormen 

van huidkanker en actinische keratosen. 

Als er een groot huidgebied is met 

overal kleine gebiedjes met actinische 

keratosen, bijvoorbeeld boven op het 

hoofd, dan kan het hele gebied worden 

ingesmeerd. De crème richt vervolgens 

alleen selectief schade aan in de gebie-

den met versnelde celdeling waardoor 

tijdens de behandeling roodheid en 

wondjes ontstaan, terwijl de normale 

huid gespaard blijft.
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Wat gebeurt er als ik Efudix® 
crème aanbreng?

In het begin is er niets te zien. Na verloop 

van tijd raken de gebieden waar snel- 

delende cellen zitten beschadigd. Deze 

cellen sterven af en dat zorgt voor rood-

heid, irritatie, wondjes, korstvorming en 

afschilfering van de huid. Stop hierdoor 

niet met de therapie. Wanneer één van 

deze verschijnselen echter ernstige vor-

men aanneemt, contacteert u uw arts.

 

Nadat u bent gestopt met het insmeren, 

zal de huid zich binnen één à twee weken 

herstellen. Hou er rekening mee dat u 

twee tot vier weken rode vlekken en 

wondjes zult hebben. Plan deze behan-

deling dus zorgvuldig. 

Kan ik douchen en zwemmen 
tijdens de behandeling?

Douchen
Tijdens de behandeling is douchen en 

de huid wassen geen probleem. Het 

is aan te raden om de huid die wordt 

behandeld niet met zeep te wassen, 

maar alleen met lauwwarm water. Als 

het gezicht of de schedel wordt behan-

deld met Efudix®, is het aan te raden om 

het haar te wassen met babyshampoo. 

Babyshampoo is mild en voorkomt meer 

irritatie van de behandelde huid. 

 Zwemmen
Zwemmen in chloor- en/of buitenwater 

wordt afgeraden. 

Gebruiksaanwijzing

•  Was uw handen.

•  Breng een dunne laag Efudix® crème aan op de te behandelen plek. Dit mag gewoon 

met de handen gebeuren. Was na het aanbrengen van de crème goed uw handen 

met water en zeep.

•  Efudix® wordt meestal twee keer per dag aangebracht gedurende twee à vier weken. 

Soms wordt aangeraden de zone met verband af te dekken. Bespreek dit met uw arts.

•  Efudix® mag niet met de slijmvliezen of met de ogen in contact komen. 

•  Tijdens de genezingsfase worden soms desinfecterende crèmes of herstellende crèmes 

voorgeschreven zoals Fucidine® crème, Flamigel® ...

•  Vermijd zonlicht en ander UV-licht (zonnebank).
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Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehou-
den. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-
bestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. 
Deze informatiefolder werd met de grootste zorg opgemaakt, de inhoud ervan is echter algemeen en 
indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Indien er vergissingen, tekortkomingen of on-
volledigheden in staan dan zijn het AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.
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