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Frågor och Svar
Klicka på frågorna för att visa svaren!



Vad används Dexem till?

Dexem behandlar symtom vid eksem och andra former av irriterad hud, men förhindrar även att nya
symtom uppkommer.

• Lindrar klåda
• Förebygger infektioner
• Mjukgör och återfuktar



Vad innehåller Dexem?

Dexem är baserad på naturliga ingredienser. Dexem innehåller det bioaktiva 2QR-komplexet* som lindrar
klåda och neutraliserar skadliga bakterier och förhindrar dem från att få fäste och orsaka infektion. Dexem
stödjer därmed den naturliga läkeprocessen. Dexem innehåller även ingredienser som är mjukgörande
och återfuktande. Mjukgörande ämne i Dexem Creme är glycerin och Dexem Head innehåller Sorbeth-30.
Dexem Foam innehåller glycerin och karbamid. Dexem Lotion innehåller glycerin och solrosolja.

*Denna naturliga ingrediens bygger på långa polysackaridkedjor som utvinns ur växten Aloe Barbadensis.



Kan Dexem användas på alla typer av eksem?

Dexem kan användas vid alla typer av eksem och torr eksemhud oavsett ställe på kroppen. Det vanligaste
symtomet för alla typer av eksem är klåda. Eftersom Dexem verkar klådstillande, lugnande samt förebygger
infektioner kan det användas vid alla typer av eksem men även andra typer av hudproblem med inslag av
irritation och klåda.

Då Dexem innehåller flera mjukgörande och återfuktande ämnen har den även en mjukgörande effekt.
Vid eksem på mindre områden rekommenderas Dexem Creme.
Vid eksem och klåda i hårbotten rekommenderas Dexem Head.
Vid torr och irriterad eksemhud samt mellan eksemskov rekommenderas Dexem Lotion eller Dexem Foam
för daglig vård.



Kan man kombinera Dexem med annan behandling?
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Ja, Dexem är ett alternativ och komplement till traditionella behandlingen av eksem. Den optimala
behandlingen är individuell och består ofta av en kombination av flera behandlingar. Med Dexem som
tillägg i den vanliga behandlingsrutinen har man goda chanser att förlänga de "goda perioderna" och
minska sin kortisonanvändning
Personer med eksem har ofta en torr och klådbenägen hud. Feta krämer och fuktighetskrämer bör därför
vid behov användas för att behandla torr hud. Vid samtidig användning med andra produkter
rekommenderas att Dexem appliceras efter insmörjning med andra krämer eller lotioner.



Innehåller Dexem parfym?

Dexem Creme och Dexem Lotion är helt parfym och luktfri.
Dexem Head och Dexem Foam innehåller ingredienser som klassas som parfymoljor.
Dessa ingår i mycket små mängder och är inte separat tillsatta. Vid dessa låga mängder är risken för att
vara allergiframkallande mycket liten.



Från vilken ålder kan man använda Dexem?

Dexem är dermatologiskt testad och säker att använda även av små barn. Dexem Creme och Dexem
Lotion är parfym- och parabenfria och kan användas av spädbarn. Som alltid vid topikal behandling på
känslig hud ska produkten först appliceras på ett mindre områden för att se om produkten tolereras.
Rådfråga läkare om du är osäker på vad det är för typ av hudbesvär och om irritationen kvarstår efter
behandling.



Kan Dexem användas på sår och känsliga områden?

Ja, till skillnad från kortisonpreparat kan Dexem användas på sår och skadad hud. Dexem kan även
användas runt ögon och på ögonlock med försiktighet. Man skall undvika att få Dexem i ögonen.



Var kan jag köpa Dexem?

Du hittar Dexem på alla apotek!

Tänk på! Dexem ska inte användas om man är överkänslig mot något av innehållsämnena.
Dexem är medicintekniska produkter. Läs noga informationen i förpackningen innan användning.
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Dexem
Dexem är en produktserie som behandlar irritation och andra symtom vid eksem – helt utan kortison.
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