Före- och efterbild på patient från registeringstudien för Epiduo 0,3%/2,5% gel. Vid baslinjen hade patienten svår, icke
nodulocystisk akne och efter 12 veckors daglig behandling med Epiduo 0,3%/2,5% var patienten nästan symptomfri.
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Ny godkänd styrka av Epiduo® ger
möjlighet att behandla även svårare
inflammatorisk akne utan antibiotika
Tidigt insättande av antiinflammatorisk aknebehandling kan minska risken
för permanent ärrbildning. Epiduo är en receptbelagd aknegel som verkar
antinflammatoriskt och är fri från antibiotika. Läkemedelsverket har nu
godkänt en ny styrka, Epiduo 0,3%/2,5%, som kan förskrivas av läkare från
mitten av april 2017.
Uppsala – 7 april 2017 – Obehandlad inflammatorisk akne (finnar) av olika
svårighetsgrad kan leda till permanenta ärr. Genom att behandla akne så
tidigt som möjligt med antiinflammatorisk aknebehandling kan risken för
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ärrbildning minskas . Läkemedelsverket har nu godkänt en ny receptbelagd
aknegel som verkar antinflammatoriskt och är fri från antibiotika, Epiduo®
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0,3% / 2,5% (adapalen/bensoylperoxid) gel . Epiduo 0,3% / 2,5% gel är avsett
för kutan behandling av acne vulgaris med förekomst av komedoner
(pormaskar), många papler och pustler (inflammerade finnar med eller utan
var). Gelen lämpar sig inte vid behandling vid svår nodulocystisk akne (många
3.
djupa bölder)
En lägre styrka av Epiduo med 0,1% / 2,5% (adapalen/bensoylperoxid) gel har
varit tillgänglig för svenska aknepatienter i åtta år och Läkemedelsverket
rekommenderar den som förstahandsmedel för majoriteten av patienter med
4
akne . Precis som Epiduo 0,1 % / 2,5 % gel innehåller Epiduo 0,3% / 2,5% gel
en fast doskombination av adapalen och bensoylperoxid (BPO) men med en
högre koncentration av adapalen (0,3 %). Vid förekomst av många finnar i
hela ansiktet observerades större klinisk nytta hos de försökspersoner som
5
behandlades med Epiduo 0,3% / 2,5% gel jämfört med den lägre styrkan .

”Som hudläkare träffar jag många patienter med akne av varierande
svårighetsgrad. Akne är en sjukdom som kan ha stor psykosocial påverkan på
den drabbade individen, dels i det korta loppet, men även i det längre
perspektivet i och med risken för ärrbildning.
Enligt gällande svenska behandlingsriktlinjer för akne bör behandling med
antibiotika minskas till fördel för antibiotikafri terapi. Jag har stor erfarenhet
av den nuvarande styrkan Epiduo 0,1%/2,5% gel och den är mitt
förstahandsval vid mild och måttlig inflammatorisk akne. För patienter med
måttlig till svår inflammatorisk akne med större risk för att utveckla ärr har
behandlingsalternativen tidigare varit begränsade. Därför är det bra att det
nu kommer en ny beredning, Epiduo 0,3% /2,5% gel, där studier har visat
lovande resultat, som jag kan förskriva åt mina aknepatienter” säger
Margareta Svensson legitimerad läkare och hudspecialist i dermatologi vid
Stockholm Hud , Läkarhuset Odenplan i Stockholm.
När Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel smörjs varje kväll på hela det angripna området
i ansiktet eller på bålen (överkroppen) brukar tidiga tecken på synlig
3
förbättring ses efter 1 till 4 veckors behandling .
Adapalen tillhör en grupp läkemedel som kallas för retinoider och som verkar
specifikt på de processer i huden som orsakar akne. BPO verkar som ett
antibiotikafritt, bakteriedödande medel samt genom att flaga av det yttersta
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hudlagret . Epiduo 0,1 % / 2,5 % är det mest förskrivna lokala
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akneläkemedlet i Sverige och världen .
Ansökan om försäljningsgodkännande för Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel baseras på
en omfattande multicenterstudie med över 500 patienter som bedömdes ha
8
måttlig till svår inflammatorisk akne . Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel är det enda
godkända lokala akneläkemedel som har studerats hos grupper där minst
hälften av patienterna har svår inflammatorisk akne. Studien var designad för
att jämföra effekt och säkerhet mellan Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel och placebo.
Dessutom inkluderades Epiduo 0,1 % / 2,5 % gel i studien som
referensbehandling. Analysen visade att Epiduo 0,3 % / 2,5 %, till skillnad
från referensbehandlingen, hade större effekt vid akne graderad som svår än
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placebo, med en behandlingsskillnad på 20,1 % .
3

EPIDUO finns nu i två styrkor (0,1 % / 2,5 % och 0,3 % / 2,5 %) . ). Läkaren kan
välja mellan de två styrkorna på basis av patientens kliniska tillstånd och
3
dess svårighetsgrad .

Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel smörjs en gång om dagen och är ett
4
behandlingsalternativ som uppfyller gällande dermatologiska riktlinjer
10,11,12,15
,
, vilka rekommenderar en kombination av en lokal retinoid och ett
bakteriedödande medel som förstahandsmedel för majoriteten av alla
patienter med akne.
Den nya styrkan av Epiduo planeras att finnas tillgänglig för läkare att
förskriva från och med april 2017.
Vad är akne?
Acne vulgaris, som är den medicinska beteckningen av akne, är vår vanligaste
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hudåkomma . Akne kan vara en plågsam, kronisk inflammatorisk hudsjukdom
i hår- och talgkörtelfollikeln som även kan orsaka omfattande ärrbildning. 99
% av alla akneärr härrör från inflammerade finnar och postinflammatoriska
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lesioner (lesioner = förändringar i huden) . Acne vulgaris är en kronisk
inflammatorisk hudsjukdom som drabbar cirka 80 % av alla unga vuxna och
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ungdomar . Akne håller också på att bli vanligare hos vuxna . Ett betydande
16
antal patienter har kvar sin akne eller utvecklar akne efter tonåren . Akne är
en sjukdom som kan yttra sig på olika sätt med flera olika typer av lesioner
10
som vanligen förekommer samtidigt .
Livskvalitet och psykiska symtom
Akne kan kvarstå i många år. Sjukdomen kan allvarligt påverka individens
psykosociala utveckling, med emotionella problem, social isolering och
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depression som konsekvenser .
För många i den sårbara tonårsperioden medför akne en kraftig psykosocial
påfrestning. Nedsatt självförtroende, missnöje med utseendet, social isolering
och ångest inför möten kan förekomma. Risken för depression är ökad och en
studie visade att medelsvår/svår akne är förknippad med fördubblad risk att
rapportera självmordstankar. Livskvaliteten korrelerar inte alltid med
svårighetsgraden av akne – även
4

en kliniskt lindrig akne kan upplevas stigmatiserande .
De som lider av akne bör uppsöka hjälp hos sin skolhälsovård, vårdcentral
eller hudläkare för att få en diagnos och behandling.

Ökad medvetenhet om nackdelar med antibiotikabehandling
Långvarig användning av antibiotika i behandling av akne kan vara en
bidragande orsak till den globala problematiken med antibiotikaresistens.
Propionibacterium acnes (P. acnes), som vi alla har på huden, men som ökar i
antal i samband med akne, blir alltmer resistent mot lokal och systemisk
18
antibiotika, vilket kan minska behandlingseffekten vid akne .
Om Galderma
Med en historia som går tillbaka till 1961 finns nu Galderma i 100 länder med
en omfattande produktportfölj för behandling av olika hudåkommor.
Företaget samarbetar med vårdpersonal världen över för att tillgodose
människors dermatologiska behov under livets olika faser.
Galderma är ledande inom forskning och utveckling av innovativa lösningar
för hud, hår och naglar.
Mer information om företaget finns på www.galdermanordic.com. Följ oss
också på @galderma på Twitter och LinkedIn.
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Epiduo 0,3% / 2,5% gel
30 g pump 270 kr. 1 g gel innehåller adapalen 3 mg (0,3%) och
bensoylperoxid 25 mg (2,5%). Rx. D10AD53. Epiduo 0,3% / 2,5% gel är avsett
för kutan behandling av acne vulgaris med förekomst av komedoner, många
papler och pustler.
Produktresumé 2016-11-11. EF. För mer info se www.fass.se. Galderma
Nordic AB, www.galdermanordic.com
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Galderma grundades 1981 och finns idag på ca 100 marknader i världen med
en bred portfölj av medicinska lösningar för behandling av hud-, hår- och
nagelsjukdomar samt behandlingar för att motverka hudens åldrande.
Företaget samarbetar med sjukvårdspersonal över hela världen för att kunna
möta människors behov under hela deras liv. Galderma är ledande inom
forskning och utveckling av vetenskapligt baserade behandlingar inom
dermatologi.
Exempel på strategiska varumärken är bland annat Epiduo®, Oracea®,
Clobex®, Differin®, Mirvaso®, Soolantra®, Rozex®, Loceryl®, Basiderm®,
Rozaderm®, Metvix®, Actinica®, Azzalure®, Restylane® och Sculptra®.
www.galderma.se
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