ISOTRETINOINE BIJ ACNE
Isotretinoine is afgeleid van vitamine A. Het wordt gebruikt voor ernstige vormen van acne die niet
voldoende gereageerd hebben op de klassieke medicaties.
Wanneer er geopteerd wordt om u met dit medicament te behandelen, zal u een geruime tijd
opgevolgd worden ( meestal ongeveer 8 maanden) en zal u moeten bereid zijn om een aantal
bloedonderzoeken te laten doen.
Belangrijk advies voor vrouwen
Neem het nooit in wanneer u zwanger bent of het zou kunnen worden. U kan het medicament
enkel innemen indien u een betrouwbaar anticonceptiemiddel gebruikt. U moet na de stop van de
therapie ook 1 maand wachten vooraleer u zwanger wordt.
Om deze redenen zijn een aantal maatregelen van kracht. Bij vrouwen die zwanger kunnen
worden mogen we telkens maar een voorschrift afleveren voor max 1 maand. Dit voorschrift is
slechts 7 dagen geldig ( u dient dus dadelijk naar de apotheek te gaan). Vrouwen die zwanger
kunnen worden dienen voor het starten van de therapie ook een blad te ondertekenen waarin ze
verklaren dat ze een geschikt anticonceptivum gebruiken.
Belangrijk advies voor mannen
Er is geen specifieke adviezen. Het medicament heeft geen negatief effect op het sperma.
Andere waarschuwingen
Neem geen extra vitamine A
Neem geen tetracycline ( een soort antibioticum)
Geef het medicament niet door aan andere personen.
Let op voor zon. Gebruik een zonnecrème. Doe geen zonnebank
Meld dat u retinoiden inneemt wanneer u bloed zou geven ( of geef geen bloed)
Gebruik geen lokale agressieve producten op uw huid
Onderga geen cosmetische huidbehandelingen tijdens de behandeling en tot 6 maand erna
(peelingen, epilaties, laserbehandelingen)
Neveneffecten
Droge huid en lippen ( altijd), gebruik een hydraterende crème en een lippenstick
Droge ogen
Soms verstoring levertesten of verhoogde vetten ( om deze reden doen we een regelmatig
bloedonderzoek)
Soms hoofdpijn en / of concentratiestoornissen
Soms een beetje haarverlies
Af en toe spierpijn, gewrichtspijn
Af en toe oogirritaties
Zelden depressieve opstoten of gedragsveranderingen. Gelieve dit steeds te melden. Neem bij
psychische veranderingen dadelijk contact op.
Dit overzicht bevat enkel de meest frequente neveneffecten. Lees de bijsluiter volledig. Neem
contact op indien u meent een neveneffect te ervaren dat met dit medicament te maken heeft.

