
Alles wat u moet weten
over Picato®



Uw arts heeft u Picato® voorgeschreven. Picato® wordt 

gebruikt bij actinische keratose, ook wel zonneschade 

genoemd. Dit is een huidverandering die optreedt als  

gevolg van jarenlange blootstelling aan UV-straling uit 

zonlicht of zonnebanklicht. 

De informatie in deze folder is een aanvulling op de 

informatie in de bijsluiter en de informatie die uw arts  

u over dit geneesmiddel heeft gegeven.  

Werking van het geneesmiddel 
Picato® zorgt ervoor dat de afwijkende (zonbeschadigde)  

huidcellen kapot gaan. Daarnaast zorgt de gel ervoor dat  

uw afweersysteem de afwijkende huidcellen opruimt.  

Vervolgens ondergaat uw huid een genezingsproces:  

er komen dan gezondere huidcellen terug.

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen  

hebben, neem dan contact op met uw arts of kijk op  

www.picato.nl.

Informatie over Picato® 
(ingenol mebutaat)

TIP: houd rekening met uw (sociale) agenda 
bij de start van de behandeling in verband 

met de te verwachten huidreacties.



 

Wanneer? 
Eén keer per dag aanbrengen  

gedurende 2 opeenvolgende dagen.

Waar?

Doseringen Picato® 

0,015% gel*

Gezicht en schedel

Wanneer? 
Eén keer per dag aanbrengen 

gedurende 3 opeenvolgende dagen. 

Waar? 

 Voor beide doseringen geldt: nadat de tube geopend is, 

de gel meteen aanbrengen. Na opening is de gel zeer kort 

houdbaar. Gebruik daarom elke dag een nieuwe tube.

 Romp, armen en benen

0,05% gel*

* 0.015 of 0.05% staat voor de sterkte van het werkzame bestanddeel, het heeft 
niets te maken met de hoeveelheid van het te gebruiken middel.
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Hoe brengt u de gel aan?

 

Aanbrengen van Picato®

Open één tube om 

te gebruiken op het 

aangedane gebied.

Knijp de inhoud 

van de hele tube op 

uw vingertop.

 

Verdeel de gel over 

het huidgebied dat 

u van uw arts moet 

behandelen.

Was uw handen na  

het aanbrengen 

van de gel. Was bij 

behandeling van de 

handrug alleen de 

vinger waarmee u de 

gel heeft aangebracht.

Laat het behandelde gebied 15 minuten drogen.

Dit geneesmiddel is, net als andere nieuwe geneesmiddelen, onderworpen aan aanvullende  
monitoring om veiligheidsinformatie te verkrijgen. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan con-
tact op met uw arts of apotheker of meldt de bijwerkingen via www.lareb.nl. Door bijwerkingen te 
melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over dit geneesmiddel.



•  Bewaar Picato® gel in de koelkast (2-8oC).

•  Gebruik het geneesmiddel zoals uw arts heeft 

voorgeschreven. De inhoud van de tube is bedoeld 

voor het behandelen van een gebied van 25cm2. 

Breng niet meer gel aan dan uw arts u heeft 

geadviseerd.

•   Wacht na het douchen of baden totdat uw huid 

volledig droog is. Daarna kunt u de gel aanbrengen.

•  Laat de gel voldoende inwerken voordat u gaat 

slapen (minimaal 2 uur).

•  Gedurende 6 uur na aanbrengen mogen de 

behandelde plekken niet aangeraakt worden. Daarna 

kunt u de huid  bijvoorbeeld wassen of scheren.

•  Gebruik Picato® niet op de volgende huiddelen: 

oogleden, huid rond de ogen, binnenkant van de 

neusgaten, binnenkant van het oor of op de lippen.

•  Dek de behandelde huid na het aanbrengen van de 

gel niet af met verbanden of pleisters.

•  Breng geen make-up, dagcrème of zonnebrandcrème 

aan op het behandelde gebied. Wacht hiermee tot de 

huid weer hersteld is na de behandeling.

•  Bekijk voor u start met de behandeling de 

voorbeelden van huidreacties in deze brochure.  

Meer voorbeelden van milde, matige en hevige 

huidreacties vindt u op www.picato.nl. 

Tips 



Welke huidreacties
kunnen optreden?

Roodheid

Schilfering 

Korstvorming

Zwelling

Blaar-
vorming

Zweer-
vorming

Vaak voorkomend

Minder vaak voorkomend

Na het aanbrengen van de gel treedt vaak een 

huidreactie op in het behandelde gebied. Dit is 

onderdeel van het werkingsmechanisme van de gel.

Het behandelde gebied kan rood, schilferig, ruw  

en/of opgezwollen worden. In sommige gevallen 

kunnen ook blaren of zweertjes ontstaan.  

 

De huidreacties kunnen 

pijnlijk zijn en jeuken.  

Dit is gebruikelijk en 

gaat weer over.

Indien de gel te dicht bij 

de ogen is aangebracht, 

kan het gebied rondom 

de ogen opzwellen 

(oedeem).

Als u Picato® 3 

achtereenvolgende 

dagen aanbrengt op 

uw gezicht, zijn de 

huidreacties meestal het 

hevigst op dag 4 (dit is 

1 dag nadat u klaar bent 

met uw behandeling). 

 

Doorgaans zijn deze reacties nagenoeg verdwenen 

op dag 15. 

Als u de Picato® dosering voor romp of ledematen 

gebruikt en deze 2 achtereenvolgende dagen 

aanbrengt, zijn de huidreacties bij de meeste mensen 

het hevigst op dag 3 tot 8. Doorgaans zijn deze 

reacties nagenoeg verdwenen op dag 29. 

Huidreacties kunnen al binnen een dag na het 

aanbrengen van de gel optreden. 



Huidreacties kunnen per persoon sterk verschillen. 

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van 

huidreacties bij gebruik in het gezicht en/of op de arm. 

Het effect van de behandeling kan pas goed worden 

beoordeeld als de huidreacties volledig verdwenen zijn.

Voorbeelden van huidreacties

Dit zijn voorbeelden van hevige huidreacties. Kijk 

voor meer voorbeelden van milde, matige en hevige 

huidreacties op www.picato.nl.

Behandelresultaten kunnen per persoon verschillen.

dag 4 dag 15

dag 4 dag 15

dag 8 dag 29



QualityCareTM is een verzameling services om u 

te ondersteunen in het omgaan met actinische 

keratose.

Wat heeft het u te bieden?

•  persoonlijk antwoord op uw vragen 

over Picato® via een helpdesk met 

deskundige verpleegkundigen:  

088-0440717 (alle werkdagen van 

9.00u – 17.00u)

•  uitgebreide begeleiding bij het 

gebruik van Picato® door middel 

van een video coach. Uw arts kan u 

hiervoor inschrijven, u kunt ook uzelf 

aanmelden via www.picato.nl. Doe dit voordat u 

start met uw behandeling.

•  www.qualitycare.nl: uitgebreide informatie over 

actinische keratose en het beschermen en het 

controleren van de huid. 

•  een nieuwsbrief met tips en actualiteiten rondom 

actinische keratose

Meld u nu aan via www.qualitycare.nl.

Qualitycare.nl en Picato.nl zijn websites van LEO Pharma bv. 
Op Picato.nl vindt u nadere informatie over het gebruik van 
Picato®  en op qualitycare.nl vindt u informatie over omgaan met 
actinische keratose.

QualityCareTM actinische keratose
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