


Har du akne?
Så er du ikke alene. De fleste mennesker 
oplever på et eller andet tidspunkt at få 
problemer med akne. Oftest sker det i 
puberteten, hvilket kan være en følsom 
tid for mange. I alderen 15–18 år plejer 
akne at være værst for derefter at aftage 
og helt forsvinde omkring 20-års alderen. 
Hvor irriterende det end kan føles, findes 
der en behandling for de fleste.

Du kan finde flere oplysninger om akne på
www.basiron.com





Hvad kan DU gøre?

•	 Brug et håndkøbs-lægemiddel med 
bensoylperoxid, f.eks. Basiron® Gel 
eller Wash. 

•	 Vær tålmodig. Det tager tid at få sin 
akne under kontrol.

•	 Undgå fede cremer og salver. Skjul 
bumserne med fedtfri makeup  
ved behov.

•	 Kontakt lægen, hvis du har hårde 
knuder eller ar i huden.

•	 Hvis ikke Basiron® hjælper efter 6–8 
uger, bør du søge lægekontakt.

Hver dag



Sådan anvendes Basiron® Gel

•	 Rengør og tør huden grundigt før  
hver behandling.

•	 Smør et tyndt lag Basiron® på de  
områder, der skal behandles.

•	 Gør det 1–2 gange daglig. Personer 
med sart hud anvendes 1 gang daglig 
før sengetid.

•	 Tilfør gerne ekstra fugt med en fedtfri 
ansigtscreme for at forhindre udtørring.

•	 Begynd med Gel 5 % og øg til Gel 10 % 
ved behov.



Sådan anvendes Basiron® Wash
Egnet til brug på større akneområder, 
f.eks. på ryggen.

•	 Rengør og fugt derefter det område, 
som skal behandles, med vand.

•	 Dosér gelen i hænderne, og smør det 
udsatte hudområde.

•	 Lad det virke i 1–5 minutter, og skyl 
derefter grundigt med vand. 

•	 Tør huden, og smør gerne med en 
fugtighedscreme.

•	 Gør det 2 gange daglig under forud-
sætning af, at du tåler læge midlet godt.



Fakta om Basiron®

•	 Dræber de bakterier, der forårsager akne.

•	 Løsner hudormene op.

•	 Indeholder ikke parfume eller alkohol.

•	 Virker blødgørende og absorberer 
overskydende fedt.

Læs indlægssedlen
grundigt igennem, inden
du anvender Basiron®.



Tænk på følgende
Basiron® skal påføres over hele akneom-
rådet. Undgå solbadning, også solarier, 
under behandlingen. Undgå kontakt 
med øjne, mund, næsebor og slimhinder. 
Skyl grundigt med vand, hvis præparatet 
kommer i øjnene. Personer med sart hud 
bør anvende Basiron® med forsigtighed. 
Præparater, som forårsager afskalning, 
irritation eller udtørring af huden, bør 
ikke anvendes samtidig. Basiron® kan 
påvirke effekten af andre receptpligtige 
aknelægemidler som smøres på huden. 
Hvis begge præparater anvendes, bør det 
ene bruges om morgenen og det andet om 
aftenen. Præparatet kan blege tekstiler, 
hår og andre materialer som f.eks. plast-
måtter på badeværelset, så husk at bruge 
hvide håndklæder og hovedpudebetræk 
samt at skylle og aftørre eventuelle flader, 
som er kommet i berøring med Basiron.



I samarbejde med docent/hudspecialist Mats Berg, 
Mälarsjukhuset, Eskilstuna, Sverige.

Eksempler på bivirkninger
Ved brug af Basiron® kan der opstå en 
kortvarig varmefornemmelse, moderat 
rødmen, tør hud, svie og afskalning i det 
behandlede område. Disse symptomer 
er normalt milde og forsvinder, hvis 
behandlingen afbrydes midlertidigt eller 
behandlingsintervallerne gøres længere. 
Der er rapporteret om kontakteksem. 
Afbryd behandlingen og kontakt lægen, 
hvis der opstår kraftig irritation, eller der 
optræder andre bivirkninger.



Tlf. +46 18 444 03 30   E-mail nordic@galderma.com

www.galdermanordic.com
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Danmarks eneste
receptfrie lægemiddel mod akne.
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