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Verkorte productinformatie ENSTILAR® 50 microgram/g + 0,5mg/g, schuim voor cutaan gebruik. 

Samenstelling: elke gram schuim bevat 50 microgram calcipotriol (als calcipotriolmonohydraat) en 

0,5 mg betamethason (als betamethasondipropionaat). Hulpstof met bekend effect: 

butylhydroxytolueen. Spuitbus onder druk, zeer licht ontvlambaar. 

Farmacotherapeutische categorie: antipsoriatica, ATC code: D05AX52. 

Indicatie: lokale behandeling van psoriasis vulgaris bij volwassenen. 

Dosering en wijze van toediening: eenmaal daags aanbrengen. Enkele seconden schudden voor 

gebruik. Spuitknop op ten minste 3 cm van de huid houden, Enstilar® op de huid spuiten en 

voorzichtig inwrijven. De aanbevolen behandelperiode is 4 weken. De maximale dagelijkse 

dosis mag niet hoger zijn dan 15 g. Maximaal 30% van het totale lichaamsoppervlak behandelen. 

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen jonger dan 18 jaar is niet vastgesteld. Er zijn gegevens 

beschikbaar over gebruik bij kinderen van 12 tot 17 jaar, maar er kan geen aanbeveling worden gedaan 

voor een dosering. 

Contra-indicaties: overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of hulpstoffen, psoriasis 

erythrodermica, psoriasis pustulosa, stoornissen van het calciummetabolisme, de volgende 

aandoeningen indien aanwezig in het behandelgebied: virale huidlaesies, huidinfecties 

veroorzaakt door schimmels of bacteriën, infecties veroorzaakt door parasieten, 

huidverschijnselen in relatie tot tuberculose, periorale dermatitis, huidatrofie, striae 

atrophicae, fragiliteit van de huidvaten, ichtyosis, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, ulcera 

en wonden. 

Waarschuwingen en voorzorgen: bijwerkingen die worden gezien na behandeling met 

systemische corticosteroïden, kunnen eveneens optreden tijdens lokale behandeling met 

corticosteroïden, vanwege systemische absorptie. Toepassing onder occlusieve verbanden en 

toepassing op grote beschadigde huidoppervlakken, slijmvliezen of in huidplooien moet 

worden vermeden. Visusstoornis kan worden gemeld bij systemisch en topisch gebruik van 

corticosteroïden.  Indien een patiënt symptomen ontwikkelt zoals wazig zien of andere 

visusstoornissen, dient te worden overwogen de patiënt door te verwijzen naar een oogarts ter 

beoordeling van mogelijke oorzaken waaronder cataract, glaucoom of zeldzame ziekten zoals 

centrale sereuze chorioretinopathie (CSCR) die zijn gemeld na gebruik van systemische en 

topische corticosteroïden. Enstilar® bevat een sterk werkzaam klasse III steroïde en 

gelijktijdig gebruik met andere steroïden op hetzelfde behandelingsgebied moet worden 

vermeden. Niet gebruiken op gezicht en genitaliën. Handen wassen na elk gebruik. Wanneer 

laesies secundair geïnfecteerd raken, behandelen met antimicrobiële therapie. Wanneer de 

infectie verergert, de behandeling met corticosteroïden stopzetten. Er bestaat een kans op 

rebound effecten wanneer de behandeling gestaakt wordt. Bij langdurig gebruik van 

corticosteroïden bestaat een verhoogd risico op lokale en systemische bijwerkingen; in dat 

geval behandeling staken. Er is geen ervaring met het gebruik van Enstilar® bij de 

behandeling van psoriasis guttata. Gedurende de behandeling overvloedige blootstelling aan 

zowel natuurlijk als kunstmatig zonlicht beperken of vermijden. Er zijn onvoldoende 

gegevens bekend over het gebruik bij zwangere vrouwen. Tijdens de zwangerschap 

uitsluitend gebruiken als het potentiële voordeel opweegt tegen het potentiële risico. Er zijn 

geen gegevens bekend over de uitscheiding van calcipotriol in de moedermelk. Betamethason 

gaat over in de moedermelk, maar bij therapeutische doseringen lijkt het risico op een 

ongewenst effect bij de zuigeling onwaarschijnlijk. Voorzichtigheid is geboden bij vrouwen 

die borstvoeding geven.  

Bijwerkingen: Soms: folliculitis, overgevoeligheid, hypercalciëmie, hypopigmentatie van de huid, 

rebound effect, pruritus en irritatie op de toedieningsplaats. Niet bekend: wazig zien, verandering van 

de haarkleur. Pediatrische patiënten: er werden geen klinisch relevante verschillen waargenomen 
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tussen de veiligheidsprofielen bij volwassenen en adolescente populaties, zie rubriek 5.1 van de 

volledige SmPC voor meer informatie. Calcipotriol: toedieningsplaatsreacties, pruritus, huidirritatie, 

branderig en prikkelend gevoel, droge huid, erytheem, huiduitslag, dermatitis, verergering van de 

psoriasis, lichtgevoeligheid en overgevoeligheidsreacties, waaronder zeer zelden voorkomende 

gevallen van angio-oedeem en gezichtsoedeem. Systemische effecten na lokale toediening kunnen in 

zeer zeldzame gevallen voorkomen en hypercalciëmie of hypercalciurie veroorzaken. Betamethason: 

lokale huidreacties kunnen optreden na lokaal gebruik, vooral na langdurig gebruik, zoals huidatrofie, 

teleangiectasia, striae, folliculitis, hypertrichose, periorale dermatitis, allergische contactdermatitis, 

depigmentatie en colloid milia. Als psoriasis wordt behandeld met lokale corticosteroïden bestaat het 

risico op het ontwikkelen van een gegeneraliseerde psoriasis pustulosa.  

Afleverstatus: U.R., volledig vergoed. 

Verpakking: spuitbus à 60 g. 

Registratiehouder: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Denemarken. 

Uitgebreide productinformatie: www.cbg-meb.nl. 

Datum verkorte productinformatie: december 2019 

Inlichtingen: LEO Pharma bv, Postbus 9971, 1006 AR Amsterdam, Tel. 020-5104141, 

www.leo-pharma.nl. 
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