
         BASIRON AC WASH 5 % geeli (bentsoyyliperoksidi)

TUOTTEEN KUVAUS 
Basiron AC Wash 5 % geeli on ainutlaatuinen hoitokeino, joka on kehitetty erityisesti aknen hoitoon laajoilla 
ihoalueilla, esimerkiksi selässä. Basiron Washia levitetään kostealle iholle, ja sen annetaan vaikuttaa 1–5 
minuutin ajan ennen huuhtelua. Kuivaa iho tämän jälkeen ja kosteuta se kosteusvoiteella kuivuuden vält-
tämiseksi. Voidaan käyttää yhdessä Basiron AC -geelin kanssa, jos iho sietää tätä. Yhdistelmänä voi olla 
esimerkiksi Basiron Wash aamulla ja geeli ennen nukkumaanmenoa. Käytetään 1–2 kertaa vuorokaudessa.

Basiron AC Wash sisältää bentsoyyliperoksidia, joka avaa ihohuokosia ja tappaa aknea aiheuttavia bakteereja 
tehokkaasti. Basiron Wash on myös ainoa aknen hoitoon tarkoitettu valmiste, joka sisältää akrylaattikopoly-
meeri-/glyseroliyhdistelmän (AC-yhdistelmän). Glyseroliyhdistelmä imee ylimääräistä talia ja vapauttaa glyse-
rolia, jolla on pehmentävä ja kosteuttava vaikutus. 

• Basiron AC on Suomen käytetyin reseptitön lääkevalmiste aknen hoitoon*

• Kliinisesti testattu, vaikutus dokumentoitu

• Sisältää bentsoyyliperoksidia, joka avaa ihohuokosia ja tappaa bakteereja 

• Imee ylimääräisen rasvan, ja AC-yhdistelmä vaikuttaa pehmentävästi

• Ei sisällä alkoholia eikä hajusteita

HYVÄ TIETÄÄ JA OTTAA HUOMIOON
 
Basiron AC Wash -pesugeeli levitetään kostealle iholle, koko hoidettavalle alueelle. Basiron AC voi aiheuttaa 
ihon ärsyyntymistä – kirvelyä, punoitusta ja hilseilyä. Tämän vuoksi suoraa altistumista auringolle on 
vältettävä. Haittavaikutukset ovat useimmiten lieviä ja häviävät, jos käyttöä vähennetään tai se keskeytetään 
tilapäisesti. Basiron AC sisältää bentsoyyliperoksidia, joka voi valkaista tekstiilejä, karvoja tai muita mate-
riaaleja kuten esimerkiksi kylpyhuoneen muovimattoja, joten käytä valkoisia pyyhkeitä ja tyynynliinoja sekä 
huuhtele ja kuivaa pinnat, joiden kanssa Basiron on ollut kosketuksessa.   
Tuotteita, jotka aiheuttavat ihon hilseilyä, ärsytystä tai kuivumista, ei pidä käyttää yhtäaikaa Basiron AC:n 
kanssa. Jos tuloksia ei saavuteta 6–8 viikon kuluessa, ota yhteys lääkäriin. Basiron AC -valmisteen käyttöai-
kaa ei ole rajoitettu.

Täydelliset tuotetiedot ovat osoitteissa www.fimea.fi ja www.basiron.com 

*SLD Mars 2017 

TUOTETIEDOT 
Tuotteen nimi: Basiron AC Wash 5 % geeli 
Tuotenumero: 527150 
Yritys: Galderma Nordic AB 
Puhelin: +46 18 444 0330 
Päivitetty viimeksi: 20.8.2012



         BASIRON AC WASH 5 % geeli (bentsoyyliperoksidi)

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN VAIKUTUS 
Vaikuttava aine    Vaikutus
Bentsoyyliperoksidi   Bakteereja tappava
Akrylaattikopolymeeri/glyseroli  Yhdistelmä, joka imee ylimääräistä talia ja vapauttaa glyserolia;  
     glyserolilla on pehmentävä ja kosteuttava vaikutus
Natrium-C14-C16-olefiinisulfonaatti Tensidi
Karbomeeri 940    Sidosaine
Natriumhydroksidi   pH:n säätäjä
Vesi     Liuotin-/laimennusaine
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BASIRON AC ja BASIRON AC WASH 5 % geeli 
Käyttöaiheet: Acne vulgariksen paikallishoito kasvojen, rinnan ja selän alueilla, missä komedoita, papuloita ja pusteleita valtaosin 
esiintyy.  
Annostus ja antotapa: Basiron AC 5 % geeli: Ennen jokaista käsittelyä iho tulee puhdistaa ja kuivata huolellisesti. Geeliä levitetään 
ohuelti hoidettaville ihoalueille aluksi 1-2 kertaa päivässä. Hoidon jatkuessa annostusta voidaan lisätä kolmeen kertaan päivässä. 
Herkkäihoisille hoito suositellaan tehtäväksi kerran päivässä ennen nukkumaanmenoa. Basiron AC Wash 5 % geeli: Basiron AC Wash 
geeliä levitetään hoidettaville ihoalueille tavallisesti kerran päivässä. Hoidettava alue kastellaan ensin vedellä, geeliä annostellaan 
käsiin ja ihoalue pestään Basiron AC Wash geelillä kerran päivässä. Geelin tulisi antaa vaikuttaa iholla 1-5 minuutin ajan, minkä jälkeen 
se huuhdellaan huolellisesti pois vedellä ja iho kuivataan. Valmisteet saattavat vaalentaa tai poistaa väriä värillisestä materiaalista, 
kuten hiuksista ja värjätyistä kankaista, jos se joutuu kosketuksiin niiden kanssa. 
Vasta-aiheet: Todettu yliherkkyys jollekin valmisteen aineosalle. 
Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Ensimmäisellä hoitokerralla ihossa tuntuu tavallisesti lievää kuumotusta ja muutaman 
päivän kuluttua saattaa esiintyä jonkinasteista ihon punoitusta ja hilseilyä. Useimmilla potilailla ihon hilseily lisääntyy äkillisesti 
ensimmäisten hoitoviikkojen aikana. Ilmiö ei ole haitallinen ja se menee tavallisesti ohi muutamassa päivässä, kun hoito keskeytetään 
tilapäisesti. Vaikean ihoärsytyksen ilmaantuessa hoitokertoja tulee harventaa, hoito tulee keskeyttää tilapäisesti tai lopettaa kokonaan. 
Geeliä ei saa joutua silmiin, suuhun, nenänpieliin eikä limakalvoille. Mikäli valmistetta joutuu silmiin, niitä tulee huuhdella runsaalla 
vedellä. Varovaisuutta tulee noudattaa annosteltaessa valmistetta kaulalle tai muille herkille alueille. Herkistymisvaaran vuoksi geeliä 
ei tule levittää rikkoutuneelle iholle. Toistuvaa altistusta auringonvalolle ja UV-säteilylle tulee välttää. Valmiste saattaa vaalentaa tai 
poistaa väriä värillisestä materiaalista kuten hiuksista ja värjätyistä kankaista, jos se joutuu kosketuksiin niiden kanssa.  
Yhteisvaikutukset: Basiron AC ja Basiron AC Wash geelin sisältämä bentsoyyliperoksidi tekee tretinoiinin (A-vitamiinihapon) 
tehottomaksi, joten tretinoiinia sisältäviä valmisteita ei voi käyttää samanaikaisesti Basiron AC tai Basiron AC Wash geelin kanssa. 
Valmisteen kanssa ei tule käyttää samanaikaisesti ihon hilseilyä edistäviä, ihoa ärsyttäviä tai kuivaavia lääkkeitä. 
Raskaus ja imetys: Vaikka valmisteen raskaudenaikainen käyttö on turvallista, raskaana olevien naisten tulisi käyttää sitä vain vaativissa 
indikaatioissa. Bentsoyyliperoksidin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoja. Koska monet lääkeaineet imeytyvät äidinmaitoon, tulee 
geelin käytössä imetyksen aikana noudattaa varovaisuutta eikä valmistetta tule käyttää rinnan alueella, ettei lapsi vahingossa joudu sille 
alttiiksi. 
Haittavaikutukset: Pitkäaikaishoidon yhteydessä saattaa ilmetä voimakasta ihon kuivumista siihen erityisesti taipuvaisilla henkilöillä. 
Kontaktiallergiset reaktiot ovat mahdollisia. 
Pakkaukset ja hinnat (ovh + alv 8/2012: Basiron AC 5 % geeli 40 g 10,52 eur, Basiron AC Wash 5 % geeli 100 g 14,28 eur. 
Korvattavuus: Ei SV-korvattava. Lisätiedot: Pharmaca Fennica tai Galderma Nordic AB.

GALDERMA NORDIC AB
Seminariegatan 21
SE-752 28 UPPSALA - SWEDEN 
Tel +46 18 444 0330
 www.galderma.fi


