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Nu i Danmark: Epiduo® – en ny, unik antibiotikafri gel til behandling af 
akne  

 

Ca. 80 procent af alle unge mellem 11 og 22 år rammes af akne – hver tredje har så 

udbredt akne, at de har behov for behandling. Også over 10 procent af alle voksne 

rammes. Behandling af akne tager tid, og som regel tager det uger, før man ser en 

forbedring. Epiduo er en helt ny antibiotikafri kombinationsbehandling i gelform til 

behandling af akne, der virker både hurtigt og effektivt. Allerede efter en uges behandling 

mindskes de inflammatoriske akneelementer. 
 
– Akne kan være både psykisk og fysisk belastende og ødelægge et normalt socialt liv, men det er 
vigtigt at vide, at der findes god medicinsk behandling på området, siger dermatolog Sanne Krogsbøll 
Buus. 
 
Effektivt, sikkert og antibiotikafrit  
452 patienter med akne deltog i et studie (publiceret i Journal of Drugs in Dermatology i september 
2007, Vol 6, Issue 9), hvor både effekten af og sikkerheden ved behandling med Epiduo blev 
undersøgt i en periode på 12 måneder. Gelen blev anvendt en gang om dagen. Allerede den første 
uge kunne man påvise signifikante resultater hvad angår en mindskning af både inflammatoriske og 
ikke-inflammatoriske elementer. 80 procent af patienterne oplevede en forbedring og/eller 
fuldstændig symptomfrihed fra deres akne og tålte Epiduobehandlingen godt. Studiet bekræfter, at 
Epiduo kan anvendes både som akut aknebehandling og som vedligeholdelsesbehandling i længere 
tid. 
 
– Siden 1960'erne har man brugt antibiotika til at behandle akne. I 1990'erne begyndte vi at se 

problemer med resistente bakterier, og vi står i dag over for et voksende problem med 
resistensudvikling af aknebakterien. Med Epiduo får vi et nyt, effektivt antibiotikafrit 
behandlingsalternativ, der kan anvendes i både kortere og længere behandlingsperioder, siger 
dermatolog Sanne Krogsbøll Buus.  
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Om Epiduo  
Epiduo er en receptpligtig gel, der kombinerer adapalen og benzoylperoxid, to virksomme stoffer til 
udvortes behandling af akne. Det er nemt at bruge Epiduo. Gelen anvendes en gang om dagen og 
virker både hurtigt og effektivt – de første tegn på forbedring ser man normalt efter 1-4 uger. Epiduo 
er den eneste antibiotikafri kombinationsbehandling til udvortes behandling af akne. Ved sværere 
tilfælde af akne kan Epiduo nemt kombineres med antibiotika i tabletform.   
 
 
Om akne  
Akne er en meget almindeligt forekommende hudsygdom, der opstår når hudens talgkirtler bliver 
inflammerede og udførselsgangen lukker til med bumser og hudorme tilfølge. I puberteten, når 
kroppens produktion af mandligt kønshormon (androgen) øges, stimuleres talgkirtlerne til en øget 
produktion af talg - såkaldt hudfedt. Inflammationen og hævelserne i huden opstår, når talgkirtlernes 
udførselsgange lukker til, og hudfedtet ikke kan passere igennem. Den normalt forekommende 
bakterie P. acnes påvirker inflammationen, idet den medfører affaldsprodukter og fedtsyrer, der øger 
irritationen i talgkirtlerne og derved forværrer aknen. 
 
 
Om Galderma  
Galderma er et internationalt medicinalfirma, der er specialiseret i forskning og udvikling inden for 
dermatologi. Det internationale hovedkontor ligger i Lausanne, Schweiz. Med over 2.600 ansatte var 
omsætningen i 2007 på 735 mio. euro. Galderma Nordic AB blev grundlagt i 1999, og hovedkontoret 
er beliggende i Bromma, Stockholm. I Norden markedsfører Galderma receptpligtige lægemidler til 
behandling af akne, neglesvamp, rosacea, psoriasis og kønsvorter samt receptfri lægemidler til akne, 
vorter og hudproblemer. 

 


