


Har du kviser?
Det er du ikke alene om. På et eller annet 
tidspunkt får de fleste problemer med 
kviser. Som oftest skjer det i puberteten, 
noe som kan være en vanskelig tid for 
mange. Problemet pleier å være verst i 
15–18-årsalderen. Deretter avtar kvisene 
og forsvinner så helt i 20-årsalderen. 
Men uansett hvor vanskelig det kan føles, 
finnes det en behandling for de fleste.

Du finner mer informasjon om kviser på  
www.basiron.com





Hva kan DU gjøre

•	 Bruk et reseptfritt legemiddel med 
bensoylperoksid, f.eks. Basiron® AC 
Gel eller Wash. 

•	 Vær tålmodig. Det tar tid å få kontroll 
over kviseproblemet.

•	 Unngå fete kremer og salver. Ved 
behov kan kvisene skjules med fettfri 
makeup.

•	 Kontakt lege om du har harde knuter 
eller arr i huden.

•	 Om Basiron® AC ikke hjelper etter 6–8 
uker, bør du kontakte lege.

Hver dag



Slik bruker du Basiron® AC Gel

•	 Rengjør og tørk huden ordentlig før 
hver behandling.

•	 Påfør Basiron® AC tynt på områdene 
som skal behandles.

•	 Gjenta 1–2 ganger daglig. Ved behov 
kan du øke til 3 ganger per dag, forut-
satt at du tåler legemiddelet godt.

•	 Gjenfukt gjerne med en fettfri ansikt-
skrem for å unngå tørrhet.



Slik bruker du Basiron® AC Wash
Egnet til større akneområder, for 
eksempel på ryggen.

•	 Rengjør og fukt deretter området som 
skal behandles, med vann.

•	 Doser gelen i hendene, og smør inn 
det aktuelle hudområdet.

•	 La virke i 1–5 minutter, og skyll  
deretter nøye med vann. 

•	 Tørk huden, og smør gjerne med en 
fuktighetskrem.

•	 Gjenta en gang om dagen. Ved behov 
kan du øke til to ganger per dag, forut-to ganger per dag, forut- ganger per dag, forut-
satt at du tåler legemiddelet godt.



Fakta om Basiron® AC

•	 Dreper bakteriene som gir kviser.

•	 Løser opp hudormer.

•	 Inneholder verken parfyme  
eller alkohol.

•	 Virker mykgjørende og absorberer 
overflødig fett.

Les pakningsvedlegget nøye 
før du bruker Basiron® AC.



Husk at
Basiron® AC skal påføres hele akne-
området. Unngå sol, også solarium, 
under behandlingen. Unngå kontakt med 
øyne, munn, nesebor og slimhinner. Om 
legemiddelet kommer i kontakt med øy-
nene, må du skylle ordentlig med vann. 
Personer med ømfintlig hud, bør bruke 
Basiron® AC med forsiktighet. Preparat 
som gir flassing, irritasjon eller uttørking 
av huden bør ikke brukes samtidig. 
Basiron® AC kan påvirke effekten av 
reseptbelagte legemidler mot akne som 
smøres på huden. Om to preparater 
brukes, skal det ene brukes om morgenen 
og det andre om kvelden. Preparatet kan 
bleke tekstiler, hår og andre materialer 
som for eksempel plastmatter på badet. 
Pass derfor på å bruke hvite håndklær 
og putetrekk samt å skylle og tørke av 
alle flater som Basiron har kommet i 
kontakt med.



I samarbeid med førsteamanuensis/hudspesialist 
Mats Berg, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, Sverige.

Eksempler på bivirkninger
Ved bruk av Basiron® AC kan det fore-
komme kortvarig varmefølelse, moderat 
rødhet, tørr hud, svie og flassing på det 
behandlede området. Disse symptomene 
er vanligvis milde og forsvinner om 
behandlingen avbrytes midlertidig eller 
behandlingsintervallene blir færre. Det 
er rapportert om kontakteksem. Avbryt 
behandlingen og kontakt lege om du 
opplever sterk irritasjon eller andre 
bivirkninger.



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

www.galdermanordic.com
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