
Lipobase® 
krém 120508 _ 

Mielőtt elkezdené gyógyszerét 
alkalmazni, olvassa el figyelmesen 
az alábbi betegtájékoztatót. 
• Ezzel az orvosi rendelvény nélkül 

kapható gyógyszerrel Ön enyhe, 
múló panaszokat kezelhet orvosi 
felügyelet nélkül. 
Az optimális hatás érdekében 
azonban, elengedhetetlen e 
gyógyszer körültekintő, szakszerű 

alkalmazása. 
• Tartsa meg a betegtájékoztatót, 

mert a benne szereplő 
információkra a későbbiekben is 
szüksége lehet. 

• További információkért vagy 
tanácsért forduljon 
gyógyszerészéhez. 

• Sürgősen keresse fel orvosát, ha 
tünetei 3 napon belül nem 
enyhülnek vagy éppen 
súlyosbodnak. 

A betegtájékoztató tartalma: 
1.Milyen betegségek esetén 

alkalmazható és hogyan fejti ki 
hatását a Lipobase krém? 

2. Tudnivalók a Lipobase krém 
alkalmazása előtt 

3. Hogyan kell alkalmazni a 
Lipobase krémet? 

4. Lehetséges mellékhatások 
5. Hogyan kell a Lipobase krémet 

tárolni? 
6. További információk 

A forgalomba hozatali engedély 
jogosult ja: 
AstelIas Pharma Europe B.v. 
Elisabethhof 19 

_ 2353 EW Leiderdorp 

- Hollandia -_ A gyártó: 
_ AstelIas Pharma S.p.A. 

Carugate, Via delle Industrie 
- 120061 Milánó 

Olaszország 

Összetétel 
Nátrium-citrát, citromsav, metil
parahidroxibenzoát, Makrogol-25-
cetil-sztearil-éter, cetil-sztearil
alkohol , hígan folyó paraffin, fehér 
vazelin , tisztított víz. 

Kiszerelés 
100 g krém, lyukasztóval ellátott, 
fehér, HDPE, csavaros kupakkal és 
garanciazárást biztosító alumínium 
membránnal lezárt alumínium 
tubusba töltve. Egy tubus dobozban. 

1. Milyen betegségek esetén 
alkalmazható és hogyan fejti ki 
hatását a Lipobase krém? 
Bőrgyógyászati puhító krém. 

Jellemző tulajdonságok 
A Lipobase egy olyan bőrgyógyászati 
lágyító krém, amely helyreállítja a 
bőr fiziológiai egyensúlyát, növeli a 
nedvességtartalom szintjét, csökkenti 
a szárazságot, megakadályozza a 
hámlás kialakulását és megóvja a 
bőrt a károsodástól. Nagy 
zsírtartalmú (70%) vízben-olaj 
emulzió. A krém illatosító anyagot 
nem tartalmaz és összetétele 
minimálisra csökkenti a 
túlérzékenység kockázatát. 

Ja valla tok 
A Lipobase felnőttek és gyermekek 
száraz, érzékeny és vízhiányos 
bőrének kezelésére használható. 
A termék alkalmas 
kortikoszteroidokat tartalmazó helyi 
kezeléshez alkalmazott készítmények 
kiegészítő anyagaként is. A Lipobase 
alkalmazható még nedvesség vagy 
tisztítószerek által okozott 
bőrirritációk ellen, valamint a javulás 
fen ntartásában. 
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2. Tudnivalók a Lipobase krém 
alkalmazása előtt 
Ellenjavallatok 
A készítményt nem szabad 
alkalmazni annak bármely 
összetevöjére való ismert 
túlérzékenység esetében. 

Gyógyszer és egyéb kölcsönhatások 
Kölcsönhatás nem ismeretes. 

Elővigyázatosság 
A Lipobase az arcon is alkalmazható. 
Nem szennyezi be a fehérneműt, és 
vízzel könnyen lemosható. 

3. Hogyan kell alkalmazni a 
Lipobase krém et? 
Adagolás és alkalmazás 
Amennyiben orvosa javasolta a 
krém alkalmazását, kövesse 
utasításait. 

A krémet általában az érintett 
bőrfelületre kell felvinni naponta 1-3 
alkalommal vagy szükség szerint 
többször. Azokon a területeken , ahol 
a letörlés vagy lemosás valószínű, 
ott gyakrabban lehet alkalmazni. A 
használat teljes időtartama nem 
korlátozott és a bőr aktuális 
állapotától függ . 
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A Lipobase krémet vékony rétegben 
kell alkalmazni , könnyen és 
kényelmesen oszlatható el a bőrön. 

4. Lehetséges mellékhatások 
Általában a termék jól tolerált; nem 
kívánatos hatásokról nem érkezett 
jelentés. Esetleges nem kívánatos 
hatások felmerüléséről vagy 
bármilyen szokatlan reakcióról 
tájékoztassa orvosát. 

5. Hogyan kell a Lipobase 
krémet tárolni? 
Legfeljebb 250 C-on tárolandó. 
A gyógyszer gyermekektől elzárva 
tartandó! 
A gyógyszert csak a csomagoláson 
feltüntetett lejárati időn belül szabad 
felhasználni. A lejárati idő a 
megadott hónap utolsó napjára 
vonatkozik. 

6. További információk 
OGYI-T- 5059/01 

A betegtájékoztató engedélyezésének 
dátuma: 2006. július 28. 
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