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Förvaring, instruktionsfilm
och biverkningar

Praktisk guide till din
behandling med Enstilar®

Du har fått denna folder för att du har blivit ordinerad Enstilar® (kalcipotriol/
betametasondipropionat) för din plackpsoriasis. Här finns svaren på frågorna du 
kanske har om din behandling.

Denna folder ersätter inte bipacksedeln i förpackningen. Läs bipacksedeln noga
innan du påbörjar behandling med Enstilar® och följ din läkares råd.

Läs om varningar och försiktighet i bipacksedeln.
Du hittar detta även på fass.se

Vad är Enstilar®?

Noteringar

Vad gör jag om jag får biverkningar?
Ta kontakt med sjukvården om du upplever biverkningar (se bipacksedeln).
Detta gäller även eventuella biverkningar som inte finns med i bipacksedeln.

Enstilar® är ett kutant skum i sprayform.

Enstilar® innehåller en kombination av två 
verksamma ämnen. Kalcipotriol som är ett 
D-vitamin-liknande ämne bromsar celldelningen 
samt normaliserar cellutvecklingen i huden och 
betametasondipropionat som är en kortikosteroid 
och motverkar inflammationen i huden.

Hur ska Enstilar® förvaras?
Varning: Förvara Enstilar® vid högst 30 °C. Skydda flaskan från solljus och 
utsätt den ej för temperaturer över 50 °C. Innehåller extremt brandfarlig
aerosol. Spraya inte mot en öppen låga eller annan antändningskälla. Håll 
borta från gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Rök inte i 
närheten av flaskan.

Se instruktionsfilm på 
medicininstruktioner.se
På medicininstruktioner.se hittar  
du en instruktionsfilm som på ett  
tydligt sätt visar dig hur du applicerar  
Enstilar® på huden och i hårbotten.



Sådan anvendes Enstilar®

Enstilar® anvendes én gang daglig i 4 uger. Følg altid din læges anvisning.   

Vask dine hænder grundigt efter, at du har anvendt Enstilar® (medmindre du skal behandle dine hænder). 

Find mere information om psoriasis på psoriasis.qualitycare.dk

Ryst
Ryst flasken med Enstilar® et  
par gange før brug.

1

Spray 
Hold flasken i en afstand af 
mindst 3 cm fra det område,
som du ønsker at behandle.

Undgå at holde flasken helt  
vandret.

Spray Enstilar® direkte på dine 
psoriasispletter. 

2

Fordel
Brug dine fingre til at smøre 
Enstilar® ud. Gentag dette
indtil du har behandlet alle 
områder med psoriasis.
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Så här används Enstilar®

Enstilar® smörjes på psoriasisplack en gång per dag. Behandlingsperioden är van-
ligtvis 4 veckor, men din läkare kan ordinera en annan behandlingsperiod.

Din läkare kan även ordinera Enstilar® som underhållsbehandling om dina sym-
tom har förbättrats. Då smörjer du två gånger i veckan på de områden som svarat 
bra på behandling. Smörj med 2-3 dagars mellanrum, t.ex onsdag och lördag.

Om dina symtom återkommer, använd Enstilar® en gång om dagen enligt ovan och 
kontakta din läkare för att utvärdera din behandling.

• Tvätta händerna före och efter användning.

• Sprayning i 2 sekunder ger cirka 0,5 g Enstilar® och det ska täcka en hudyta  
som motsvarar ungefär storleken av en vuxen hand.

• Använd inte mer än 15 g Enstilar® per dag.

Dosering för kroppen

Användning av Enstilar® i hårbotten

Så här tvättar du ur Enstilar® ur hårbotten

Viktigt att veta:

Ta av korken och skaka 
flaskan i ett par sekunder 
innan användning.

Håll flaskan på minst 3
centimeters avstånd
och spraya direkt i
handlflatan. Skummet
kan sprayas med 
flaskan i vilken riktinig 
som helst utom 
horisontellt.

Massera in schampot i
den torra hårbotten
och låt verka några
minuter.

Tvätta händerna efter
användning.

Tvätta sedan håret på
vanligt sätt vid behov.

Kamma igenom håret
för att få bort lösa fjäll.
Skaka flaskan i ett par
sekunder före
användning.

Applicera ett milt,
icke-medicinskt
schampo i torrt hår.*
Fokusera på de
områden där
skummet smörjdes in.

Ta skum på fingret
och applicera på det
påverkade området.
Smörj försiktigt in
skummet i huden.

Skölj noga.

* Det är enklare att få bort Enstilar® när schampo används i torrt hår eftersom vatten späder ut 
schampots tvättande effekt.

Smörj försiktigt in skummet 
på det påverkade hudom-
rådet.

Applicera skummet genom 
att hålla flaskan minst tre 
centimeter ovanför huden och
spraya direkt på det påverka-
de området. Du kan hålla flas-
kan i vilken riktining som helst 
utom horisontellt (liggande 
på sidan).
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