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Beskytt deg mot  
de farlige solstrålene!

Kjøp Actinica Lotion på  
hudklinikker, apotek og nettapotek.

Actinica® Lotion beskytter huden mot UV-stråling  
og forebygger visse former for hudkreft hos  

personer som tilhører en risikogruppe*

SPF  50+

*Pasienter med nedsatt immunforsvar (organtransplanterte)



1. Ulrich C et al. Br J Dermatol 2009;161:78-84.

Langvarig eksponering for  
UV-stråler er en medvirkende årsak 

til ikke-melanom hudkreft

Det er flere faktorer som øker risikoen for å utvikle solskader 
og ikke-melanom hudkreft, blant annet:

•  Du har tidligere hatt hudkreft eller blitt diagnostisert med 
aktiniske keratoser.

• Du har nedsatt immunforsvar:
 –  du tar immundempende legemidler etter en 

organtransplantasjon eller på grunn av annen sykdom
 – du har en sykdom som påvirker immunsystemet

•  Du har vært utsatt for kronisk eksponering for sollys, for 
eksempel på grunn av arbeid utendørs

SPF  50+



Fakta: Aktiniske keratoser

Nærbilde av panne med 
flere aktiniske keratoser og 
solskadet hud.

Aktiniske keratoser er et forstadium til plateepitelkreft. Det er en celle-
forstyrrelse i huden som skyldes eksponering for ultrafiolett (UV) lys over 
lengre tid.  

Forandringene oppstår først og fremst på solbelyste hudområder og er som 
regel rødlige i fargen, med små, harde skjelldannelser. Det vanligste er at 
man i starten får en eller to aktiniske keratoser, men det er ikke uvanlig at 
det med årene kan dannes en stor ansamling av aktiniske keratoser i det 
aktuelle området.

Aktiniske keratoser kan gi kløe og irritasjon og noen ganger også 
sårdannelse.

Behandling av aktiniske keratoser

Aktiniske keratoser er som oftest ufarlige, men kan i enkelte tilfeller utvikle 
seg til plateepitelkreft, som er en mer alvorlig form for hudkreft. Siden det 
ikke er mulig å forutsi hvilke aktiniske keratoser som kommer til å utvikle 
seg til plateepitelkreft, er det viktig å behandle alle hudforandringer i tide.

Det finnes ulike måter å behandle solskader som aktiniske keratoser på:
• ved hjelp av legemiddelkremer som fås på resept og som påføres hjemme 

i et antall uker.
• med fotodynamisk terapi (PDT, photodynamic therapy) hos hudlegen ved 

én anledning, under kontrollerte former.
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•  Actinica Lotion kommer i en doseringspumpe som gjør at du 
får samme mengde sollotion ved hvert pumpetrykk.

•  Bruk doseringsskjemaet på baksiden av flaskeetiketten. 
Da vet du at du bruker tilstrekkelig med lotion til å beskytte 
huden mot UV-stråling.

Les mer på www.actinica.no

        

Kjøp Actinica Lotion på  
hudklinikker, apotek og nettapotek.

ACTINICA® LOTION  
Solbeskyttelse som forebygger visse former for hudkreft  

hos personer som tilhører en risikogruppe*

Ansikt inkl. 
ørene: Minst to 
pumpetrykk

Hals:  
Minst ett 
pumpetrykk

Øverst på 
brystet: Minst 
ett pumpetrykk

Hårløst hode:  
Minst ett 
pumpetrykk

Hver underarm: 
Minst to  
pumpetrykk

Overside av hver 
hånd: Minst ett 
pumpetrykk
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SPF  50+

*Pasienter med nedsatt immunforsvar (organtransplanterte)


