Galvodami apie egzemą,
galvokite apie Epaderm
Dermatologų sukurta itin efektyvi
emolientų grupė1, skirta sausai odai,
egzemos ir žvynelinės gydymui.

NICE rekomenduoja gydymą emolientais
Nacionalinis klinikinės medicinos meistriškumo institutas (National Institute of
Clinical Excellence – NICE) rekomenduoja emolientų naudojimą, kaip pagrindą
atopinės egzemos gydymui2.

„Sveikatos priežiūros specialistai turėtų užtikrinti, kad vaikams, sergantiems
atopine egzema (dermatitu), būtų skiriama emolientų 250 – 500g per savaitę
kasdieniniam naudojimui.“

NICE Quality Statement QS442

Pilna emolientų terapija
Prausimas, ypač su prausikliais, kurių sudėtyje yra neigiamą poveikį odai turinčių
medžiagų, gali dar labiau sausinti odą. NICE rekomenduoja naudoti emolientus
prausimuisi ir maudymuisi3 kiekvieną dieną.

Tepti ant odos

Vietoj prausiklio

Kaip vonios priedą

Gali būti naudojami skirtingi produktai, tačiau produktų „3 in 1” ar „2 in 1“
naudojimas sutaupo laiko, lengviau laikytis gydymo plano ir sumažinamas bendras
naudojamų sudedamųjų dalių kiekis, dėl ko sumažėja odos sudirginimo rizika.
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• Sukurtas dermatologų
• Sausai odai, egzemai ir žvynelinei
• Tinka bet kuriam amžiui, taip pat ir
kūdikiams
• Be kvapiklių, dažiklių, steroidų ir SLS
(natrio laurilsulfato)
• 97% iš 295 išbandžiusių Epaderm –
jį rekomenduotų4
• Bevandenė formulė, idealiai tinka sausai
odai ir naudojimui nakties metu

• Kliniškai įrodyta, kad reikšmingai
pagerina odos minkštumą ir drėkinimą1
• Sausai odai, egzemai ir žvynelinei
• Tinka bet kuriam amžiui, taip pat ir
kūdikiams
• Be kvapiklių, dažiklių, steroidų ir SLS
(natrio laurilsulfato)
• 97% iš 295 išbandžiusių Epaderm –
rekomenduotų4
• Lengvesnė formulė, puikiai tinka mažiau
pažeistai odai ir naudojimui dienos metu

Emolientų naudojimo rekomendacijos
Vaikams reikia apie 250g emolientų per savaitę.2 Vaikams virš 10 metų ir suaugusiems
gali reikėti virš 600g per savaitę.
Vieta
Veidas, ausys, kaklas
Rankos, nugara, liemuo
Kojos
Rankos, genitalijos

Matavimas*
1
2
4
0.5

Dažnumas
Du kartus per dieną
Du kartus per dieną
Du kartus per dieną
Du kartus per dieną

Suaugusiems ir vaikams virš 10 metų, mažesniems – pusė nurodyto kiekio.
*1 Epaderm tepalo matavimo vienetas atitinka €2 monetos dydį arba arbatinį šaukštelį
1 Epaderm kremo matavimo vienetas lygus 4 paspaudimams iš 50g arba
1 paspaudimui iš 500g pakuotės.
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Epaderm pakuočių pasirinkimas
Epaderm pakuočių pasirinkimas
Kiekis, g
Art. Nr.
Kiekis, g
Art. Nr.
6 x 125 g
99400816
6 x 125 g
99400816
6 x 500 g
99400817
6 x 500 g
99400817

Epaderm Cream pakuočių pasirinkimas
Epaderm Cream pakuočių pasirinkimas
Kiekis, g
Art. Nr.
Kiekis, g
Art. Nr.
12 x 50 g
99400821
12 x 50 g
99400821
6 x 500 g
99400820
6 x 500 g
99400820

Įspėjimas: Nenaudokite, jei esate jautrus
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Tik išoriniam naudojimui. Venkite kontakto su
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jei pakuotė pažeista ar
pasibaigęs
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Laikyti: žemiau 25°C sausoje vietoje.
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žemiau
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uždėkite
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Laikykite vaikams
nepasiekiamoje
vietoje.
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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