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Skydda dig mot  
solens farliga strålar! 

Köp Actinica Lotion på  
hudkliniker, apotek och webbapotek.

Actinica® Lotion skyddar huden mot UV-strålning  
och förebygger vissa former av hudcancer  

hos personer som tillhör en riskgrupp*

SPF  50+

*  Patienter med nedsatt immunförsvar (organtransplanterade)



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

Långvarig exponering för  
UV-strålning är en bidragande orsak 

till icke-melanom hudcancer

Flera faktorer ökar risken för att utveckla solskador och icke-
melanom hudcancer, bland annat:

•  Du har tidigare har haft hudcancer eller diagnosticerats med 
aktiniska keratoser.

• Ditt immunförsvar är nedsatt:
 –  du tar immundämpade läkemedel efter en organ-

transplantation eller på grund av annan sjukdom
 –  du har en sjukdom som påverkar immunsystemet

•  Du har utsatts för kronisk exponering av solljus, till exempel  
på grund av utomhusarbete

SPF  50+



Fakta: Aktiniska keratoser

En panna i närbild med flera 
aktiniska keratoser och 
solskadad hud.

Aktiniska keratoser är ett förstadium till skivepitelcancer. Det är en 
cellstörning i huden orsakad av ultraviolett (UV) ljus under längre tid. 

Förändringarna uppstår framför allt på solbelysta hudytor och är oftast 
röda till färgen med små hårda fjällbildningar. Vanligast är att i början ha en 
eller ett par aktiniska keratoser, men det är inte ovanligt att det med åren 
kan blir en stor ansamling aktiniska keratoser i området. 

Aktiniska keratoser kan ge upphov till klåda och irritation och ibland 
sårigheter.

Behandling av aktiniska keratoser

Aktiniska keratoser är oftast ofarliga men kan i vissa fall utvecklas till 
skivepitelcancer som är en allvarligare form av hudcancer. Eftersom det 
inte går att förutsäga vilka aktiniska keratoser som kommer utvecklas till 
skivepitelcancer är det viktigt att behandla alla hudförändringar i tid.

Det finns olika sätt att behandla solskador såsom aktiniska keratoser:
•  med hjälp av läkemedelskrämer som fås på recept och utförs i hemmet 

under ett antal veckor.
•  med fotodynamisk terapi (PDT, photodynamic therapy) hos hudläkaren 

vid ett tillfälle under kontrollerade former.
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•  Actinica Lotion kommer i en doseringspump som gör att du 
får samma mängd sollotion vid varje pumptryckning.

•  Använd doseringsschemat på baksidan av flaskans etikett. 
Då vet du att använder tillräckligt med lotion för att skydda 
huden mot UV-strålning.

Läs mer på www.actinica.se

        

Köp Actinica Lotion på  
hudkliniker, apotek och webbapotek.

ACTINICA® LOTION  
Solskydd som förebygger vissa former av hudcancer  

hos personer som tillhör en riskgrupp*

Ansikte inkl öron:  
Minst två 
pumptryckningar

Hals:  
Minst en 
pumptryckning

Urringning: 
Minst en 
pumptryckning

Hårlös skalp: 
Minst en 
pumptryckning

Varje underarm: 
Minst två 
pumptryckningar

Ovansidan av varje 
hand: Minst en 
pumptryckning
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SPF  50+

*Patienter med nedsatt immunförsvar (organtransplanterade).


