
PIL Calmurid OTC    02/2018 versie 1.6  pagina 1 van 4 

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker  

 

Calmurid OTC 

 

ureum 

 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 

informatie in voor u. 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 

apotheker u dat heeft verteeld. 

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.  

- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met  uw  apotheker. 

- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die 

niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  

- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met 

uw arts.  

 

Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat is Calmurid OTC en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

 

1. Wat is Calmurid OTC en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

 

Calmurid OTC behoort tot de zogenaamde keratolytica. De ureum in Calmurid OTC breekt een te 

grote hoeveelheid verhoornde cellen af en verhoogt de wateropnamecapaciteit van de huid. 

 

Calmurid OTC wordt gebruikt bij huidaandoeningen die gepaard gaan met een droge sterk verhoornde 

huid. 

  

 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 

U bent allergisch (overgevoelig) voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u 

vinden in rubriek 6.  

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:  

Als u open wonden of een ontstoken huid heeft. Gebruik Calmurid OTC niet op open wonden of op 

een ontstoken huid 

 

Calmurid OTC is uitsluitend bedoeld voor uitwendige toepassing op de huid, op de plaats waar de 

huid is aangedaan. Calmurid OTC is niet bestemd voor aandoeningen in en nabij de ogen. Vermijd 

contact met de ogen en de oogomtrek. Indien dit toch gebeurt, spoel dan overvloedig met water.  

 

Het product mag niet in ruime mate worden gebruikt als u last hebt van een ernstige 

nierfunctiestoornis, vanwege een mogelijke opname van ureum door de huid. 

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?  

Gebruikt u naast Calmurid OTC nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of 

bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat 

dan uw arts of apotheker.  
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Er zijn geen interacties (onderlinge beïnvloedingen) met andere geneesmiddelen bekend. Echter op de 

behandelde huid mag u niet gelijktijdig andere geneesmiddelen of cosmetica aanbrengen, omdat 

daardoor de stabiliteit en opname in de huid van deze laatstgenoemde producten kan veranderen. 

Ureum kan het binnendringen van andere werkzame stoffen in de huid versterken, bij toepassing op 

hetzelfde huidgedeelte. Dit is vooral bekend voor corticosteroïden, ditranol en 5-fluoro-uracil. 

 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 

 

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 

contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

 

Zwangerschap 

Er worden geen effecten tijdens de zwangerschap verwacht, aangezien ureum en melkzuur normaliter 

in het lichaam worden aangetroffen, ook bij zwangere vrouwen. Calmurid OTC kan tijdens de 

zwangerschap worden gebruikt als dit klinisch nodig is.  

 

Borstvoeding 

Er zijn gegevens beschikbaar over het gebruik van Calmurid OTC tijdens de borstvoeding. Echter, 

kan Calmurid OTC tekenen van huidirritatie bezorgen, zodat de gevoelige huid van de baby bij 

aanraking van de behandelde borst mogelijk geïrriteerd kan raken. Daarom dient bij vrouwen die 

borstvoeding geven het product van de borst te worden verwijderd voordat borstvoeding wordt 

gegeven.  

 

Vruchtbaarheid 

Er zijn gegevens bekend over de invloed van ureum op de vruchtbaarheid.  

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Voor zover bekend heeft het gebruik van dit geneesmiddel geen effect op het vermogen om een auto te 

besturen of een machine te bedienen. 

 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 

apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of 

apotheker. De aanbevolen dosering is als volgt: 

 

- Reinig de huid met water en breng daarna een dunne laag crème twee- tot driemaal per dag op 

de huid aan. 

- Wanneer de huid zacht en soepel is geworden, brengt u de crème met grotere tussenpozen aan. 

Bij het wassen van de behandelde huid wordt de crème verwijderd en dan moet u de crème 

opnieuw aanbrengen. 

 

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?  

Calmurid OTC is uitsluitend bestemd voor uitwendige toepassing op de huid. Bij te sterke pijn of 

branderig gevoel na overmatig gebruik op de huid moet u de crème afspoelen met veel water. 

Het is niet te verwachten dat het per ongeluk innemen van de crème gevolgen heeft. 

 

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 

Als u Calmurid OTC vergeten bent aan te brengen, hoeft u dit niet een extra keer aan te brengen, maar 

gaat u gewoon verder zoals u gewend bent. Neem geen dubbele hoeveelheid om een vergeten dosis in 

te halen. 

 

Als u stopt met het gebruik van dit middel 

U hoeft geen bijzondere maatregelen te nemen indien u plotseling met het gebruik van Calmurid OTC 

stopt. 
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Heeft u nog andere vragen  over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts 

of apotheker. 

 

 

4. Mogelijke bijwerkingen 

 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 

daarmee te maken. 

 

De volgende bijwerkingen kunnen optreden op die plaatsen waar de crème is aangebracht: 

 

-  irritatie, branderig gevoel en uitslag. Deze bijwerkingen komen zeer zelden voor, dat wil zeggen bij 

minder dan 1 op de 10.000 patiënten. 

 

- roodheid van de huid (erytheem) en pijnlijke huid. De frequentie van deze bijwerkingen is niet 

bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).  

 

Het melden van bijwerkingen 

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 

mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 

via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te 

melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 

 

 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

 

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke 

verpakking. 

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 

 

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos 

en de tube na “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 

houdbaarheidsdatum. Na eerste opening van de tube, product nog 6 maanden houdbaar. 

 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 

apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 

verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.  

 

 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 

- De werkzame stof in dit middel is ureum. Elke gram crème bevat 100 mg ureum. 

- De andere stoffen in dit middel zijn: melkzuur (E270), glycerolmonostearaat (E471), 

betaïnemonohydraat, diethanolamine-cetylfosfaat, hard vet, cholesterol, natriumchloride en 

gezuiverd water. 

 

Hoe ziet Calmurid OTC eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 

Calmurid OTC is een witte crème, en wordt geleverd in LDPE-tubes met een inhoud van 50 of 100 

gram. 

 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
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Galderma Benelux B.V. 

Gravinnen van Nassauboulevard 91 

4811 BN Breda 

Nederland 

 

Fabrikant 

Laboratoires GALDERMA 

Zone Industrielle Montdésir 

F- 74540 Alby Sur Cheran 

Frankrijk 

 

RVG nummer 

Calmurid OTC is in het Register ingeschreven onder RVG 20297. 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2018. 

 


