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Ketamine HCl 10% crème 
 

Algemeen 

Ketamine HCl 10% crème is receptplichtig. 

Bewaar de crème bij kamertemperatuur (15-25 °C). Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 

 

Samenstelling 

Ketamine HCl 10% crème bevat per gram crème 100 mg ketamine HCl. 

 

Toepassing 

Ketamine HCl 10% crème wordt toegepast bij neuropatische pijnen, in het bijzonder bij Complex Regionaal Pijn Syndroom 

(CRPS) 

Ketamine werkt via de blokkade van NMDA-receptoren. Ook zou ketamine ontstekingsreacties kunnen remmen. Door 

toediening als crème kan ketamine lokaal een pijnstillende werking uitoefenen, zonder in het hele lichaam bijwerkingen te 

veroorzaken. 

 

Gebruik 

Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 

Uw arts vertelt u hoe u de crème moet gebruiken. 

Gebruik de crème niet op open wonden, in uw gezicht of op slijmvliezen. Het is niet bekend of de crème dan (cosmetisch) 

veilig is. Gebruik de crème niet bij pijn op uw borstkas, maar raadpleeg een arts. 

Gebruik Ketamine HCl 10% crème zo lang als uw arts voorschrijft. U kunt zonder problemen in één keer stoppen. 

Wanneer u te veel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 

 

Contra-indicaties 

Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen. 

Porfyrie 

 

Interacties 

Er zijn geen relevante interacties bekend. 

 

Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 

Raadpleeg vóór gebruik uw arts als u zwanger bent of wilt worden, of als u borstvoeding geeft. 

Zwangerschapscategorie Australië: B3. Het kan de frequentie en de sterkte van weeën versterken. Ketamine kan tijdens de 

bevalling ademhalingsproblemen bij de pasgeborene veroorzaken. 

Gaat over in de moedermelk, maar er zijn geen effecten op de zuigeling te verwachten. 

 

Bijwerkingen 

Gemeld zijn: huidreacties, lichtgevoeligheid, duizeligheid en licht verminderde cognitie
 
(denkvermogen) 

Ketamine als drank of injectie beïnvloedt het reactievermogen ernstig. Rijd geen auto als u last heeft van bijwerkingen zoals 

duizeligheid. Wees voorzichtig bij het bedienen van machines en autorijden. 

Als u vermoedt dat u een bijwerking heeft gekregen die niet in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw apotheker 

of behandelend arts. Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere 

bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. 
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