
Pasientinformasjon
1. Hva er Canoderm 5 % krem (karbamid)?

Canoderm er en fuktighetsbevarende lege-

middelkrem som styrker hudbarrieren, gjør 

huden myk og lindrer kløe ved tørr hud. Den 

er dokumentert å forebygge tilbakefall av 

atopisk eksem. 

2. Hvem bør bruke Canoderm?

Personer med tørr hud av ulike årsaker, eller

atopisk eksem. eksempler på tilstander der

tørr hud er vanlig: atopisk hud, psoriasis hud, 

eldre hud, strålebehandlet hud eller ved 

hyppig bruk av såpe og vann.

3. Når bør du bruke Canoderm?

•	 For	å	forebygge	tilbakefall	av	atopisk	eksem	bør	du	smøre		

 minst 2 ganger daglig, og gjerne etter kontakt med vann. 

 fortsett å smøre deg med Canoderm når eksemet har gått  

 tilbake og huden er eksemfri – da forlenger du den eksemfrie  

 perioden.

•	 For	fuktighetsbevarende	behandling	av	tørr	hud,	smør	ved		

 behov – gjerne flere ganger daglig, og alltid etter kontakt med  

 vann. tips: Ha alltid med en liten tube (100 g) med Canoderm  

 i vesken/sekken!

•	 Smør	alltid	etter	dusj/bad.	

4. Hvor mye Canoderm bør du bruke?

•	 Smør	så	mye	krem	som	huden	klarer	å	absorbere	uten	at	den		

 føles klissete.

•	 Anbefalt	forbruk	av	krem	for	hver	smøring	av	hele	kroppen:	

 1 pumpetrykk for baby eller små barn, 2 for en 8 åring og 4  

 for en voksen. en 500 g pumpeflaske vil da normalt vare  

 drøye 5 uker for en 8 åring, og knapt 3 uker for en voksen.

•	 Varm	gjerne	kremen	i	hendene	før	du	smører	inn	huden	–	og		

 smør varsomt uten å gni.
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Canoderm 5 % krem (karbamid) er et reseptfritt legemiddel til fuktighetsbe-
varende behandling av tørr hud av ulike årsaker og forebygging av tilbakefall av 
atopisk eksem. Les pakningsvedlegg nøye før bruk.  Miniderm 20 % krem (gly-
cerol). Reseptfritt legemiddel til fuktighetsbevarende behandling av tørr hud. Les 
pakningen og pakningsvedlegget nøye. ACO Hud Nordic AB. www.perrigo.no 

5. Hva er viktig å være oppmerksom på?

•	 Canoderm	kan	gi	lokal	forbigående	svie	og	varmefølelse,	men		

 det er ufarlig. Dette er ikke helt uvanlig hvis huden er tørr og  

 følsom, og det går vanligvis over etter en stund.

•	 Unngå	å	få	Canoderm	i	øyne,	nese,	ører,	åpne	sår	eller			

 slimhinner.  

•	 Hvis	du	opplever	svie	så	prøv	gjerne	Miniderm	20	%	krem		

 (glycerol) innledningsvis. miniderm er spesielt egnet for den  

 karbamidfølsomme huden, som oftest 

 gjelder barn. men det er viktig å gå 

 tilbake til Canoderm igjen så snart 

 huden er blitt bedre for å forebygge 

 nye utbrudd av atopisk eksem.

•	 Hvis	svien	ikke	gir	seg	eller	hvis

 du får andre bivirkninger, bør 

 du kontakt lege eller apotek.

Jo flinkere du er til å bruke fuktighetsbevarende 
krem, desto større er sjansen for at du holder 

eksemet under kontroll.



BLoKKen tom?

Bestill flere via e-post:
norwayinfo@perrigo.com
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