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Amsterdam, november 2014

Geachte apotheker,

Sinds een jaar is Picato® (ingenol mebutaat) beschikbaar: een effectieve, snelle en 
eenvoudige behandeling voor uw patiënt met actinische keratose.¹ ²  

Bij geneesmiddelen zoals Picato® die nog niet zo lang op de markt zijn en dikwijls voor het eerst 
door een patiënt worden gebruikt, is de rol van de apotheek extra belangrijk in het geven van 
goede voorlichting. We willen u daarom graag nog eens informeren over onderstaande belangrijke 
punten omtrent de behandeling met Picato®:

•  om de juiste verwachtingen te scheppen over eventuele huidreacties is het  
verstandig om de patiëntenfolder Picato® mee te geven aan de  
patiënt. Deze kunt u via bijgevoegd antwoordformulier gratis aanvragen

•  Picato® dient gekoeld bewaard te worden (2 - 8°C). Informeer de  
patiënt dat hij /zij bij thuiskomst de verpakking in de koelkast bewaart

•  Picato® is beschikbaar in twee doseringen: 

 -  150 mcg/gr voor gezicht/schedel:  
de verpakking bestaat uit 3 tubes  
(1 tube per dag gedurende 3 achtereenvolgende dagen) 

 -  500 mcg/gr voor romp/ledematen:  
de verpakking bestaat uit 2 tubes  
(1 tube per dag gedurende 2 achtereenvolgende dagen) 

Mocht u nog vragen hebben over Picato®, neemt u dan gerust 
contact op met LEO Pharma op telefoonnummer 020-5104141.

Indien u een persoonlijk gesprek wilt met één van onze accountmanagers, dan kunt u dit ook  
op bijgevoegd antwoordformulier aangeven.

Met vriendelijke groet,

Elsbeth van der Maat

Patient Solutions Manager Dermatology
LEO Pharma bv

ALLE ONDERSTAANDE LEO TRADEMARKS_MAKEN DEEL 
UIT VAN DE LEO GROEP

Bevat belangrijke patiënteninformatie over Picato®
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Verkorte productinformatie PICATO® gel, 150 mcg/g en 500 mcg/g

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden 

vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het 

Lareb (www.lareb.nl). Samenstelling: Elke gram gel bevat 150 mcg of 500 mcg ingenol-mebutaat. Elke tube bevat 70 of 

235 mcg ingenol-mebutaat in 0,47 g gel. Farmacotherapeutische groep: Antibiotica en chemotherapeutica voor derma-

tologisch gebruik, overige chemotherapeutica, ATC-code: D06BX02. Indicatie: Cutane behandeling van niet-hyperkerato-

tische, niet-hypertrofische actinische keratose bij volwassenen. Dosering en wijze van toediening: PICATO 150 mcg/g 

Actinische keratose op het gezicht en de hoofdhuid bij volwassenen. Eén tube Picato 150 mcg/g gel dient eenmaal daags 

gedurende 3 achtereenvolgende dagen op het aangedane gebied te worden aangebracht. PICATO 500 mcg/g Actinische 

keratose op de romp en ledematen bij volwassenen. Eén tube Picato 500 mcg/g gel dient eenmaal daags gedurende 2 

achtereenvolgende dagen op het aangedane gebied te worden aangebracht. . De gehele inhoud van de tube dient aange-

bracht te worden op één te behandelen gebied van 25 cm2. Aanbrengen met een vingertop en gelijkmatig uitwrijven, 15 mi-

nuten laten drogen.Meteen na aanbrengen handen wassen met water en zeep. Wassen en aanraken van het behandelde 

gebied vermijden gedurende 6 uur na het aanbrengen van Picato. Niet aanbrengen direct na het douchen of minder dan 2 

uur voor het slapen gaan. Het behandelde gebied niet bedekken met een afsluitend verband. De tube is voor eenmalig ge-

bruik en dient na gebruik te worden weggegooid. Het beste therapeutische effect kan ongeveer 8 weken na de behandeling 

worden beoordeeld. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen. 

Waarschuwingen/voorzorgen: Ogen Contact met de ogen dient vermeden te worden. Na onbedoelde blootstelling van 

het oog aan Picato kunnen oogaandoeningen, zoals oogpijn, ooglidoedeem en periorbitaal oedeem worden verwacht. 

Algemeen Het gebruik van Picato wordt pas aanbevolen als de huid na behandeling met eerdere geneesmiddelen of een 

chirurgische ingreep is genezen. Picato dient niet aangebracht te worden op open wonden of beschadigde huid, waar de 

huidbarrière niet intact is. Picato dient niet gebruikt te worden rond de ogen, aan de binnenzijde van de neusgaten, aan de 

binnenzijde van de oren of op de lippen. Lokale huidreacties Na aanbrengen van Picato op de huid moeten lokale huidre-

acties worden verwacht zoals erytheem, schilferen/vervellen en korstvorming. Lokale huidreacties zijn van voorbijgaande 

aard en treden doorgaans binnen 1 dag na het begin van de behandeling op; de maximale intensiteit treedt op tot 1 week 

na het einde van de behandeling. Lokale huidreacties verdwijnen meestal binnen 2 weken na het begin van de behande-

ling bij plekken op het gezicht en de hoofdhuid, en binnen 4 weken na het begin van de behandeling van plekken op de 

romp en ledematen. Het effect van de behandeling kan pas goed worden beoordeeld als de lokale huidreacties verdwenen 

zijn. Blootstelling aan de zon  Ingenol-mebutaat-gel heeft geen fototoxische of fotoallergische effecten. Vanwege de aard 

van de aandoening dient blootstelling aan zonlicht (inclusief zonnelampen en zonnebanken) echter vermeden of tot een 

minimum beperkt te worden. Behandeling van actinische keratose Van laesies die klinisch atypisch zijn voor actinische 

keratose of verdacht zijn voor maligniteit dient een biopt genomen te worden om een geschikte behandeling te bepalen.

Bijwerkingen. Na aanbrengen van ingenol-mebutaat ondervonden de meeste patiënten (>95%) één of meer lokale 

huidreacties. Infectie op de aanbrengplaats is gemeld bij de behandeling van het gezicht en de hoofdhuid. Ernstige lokale 

huidreacties traden op met een incidentie van 29% op het gezicht en de hoofdhuid en met een incidentie van 17% op 

de romp en ledematen Zeer vaak op de toedieningsplaats: pustels, erosie, blaasjes, zwelling, exfoliatie, korstvorming, 

erytheem, pijn. Vaak: infectie, pruritus en irritatie op de toedieningsplaats, hoofdpijn, ooglidoedeem, periorbitaal oedeem. 

Soms: oogpijn, afscheiding en paresthesie op de toedieningsplaats. Uit dubbelblind, vehiculumgecontroleerd onderzoek 

blijkt dat behandeling gedurende 2 achtereenvolgende dagen op een aaneengesloten behandelgebied van 100 cm2 geen 

systemische absorptie geeft.  Afleverstatus: U.R., volledig vergoed Verpakking PICATO 150 mcg/g gel: doos met 3 tubes 

à 0,47 g gel. PICATO 500 mcg/g gel: doos met 2 tubes à 0,47 g gel. Bewaren in de koelkast (2ºC-8ºC). 

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

Uitgebreide productinformatie: www.ema.europa.eu Datum verkorte productinformatie: mei  2014

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


