
UV

 

Photodamaged skin Early AK AK SCC

E
pi

de
rm

is

HUR DU ANVÄNDER TOLAK®? 
Om inte din läkare har sagt något annat till dig, ska krämen appliceras en gång om dagen i 4 veckor. 
Den bör appliceras i samband med sänggående:

 Tvätta, skölj och klapptorka försiktigt de hudområden som ska behandlas

 Applicera ett tunt lager med kräm på de områden som ska behandlas

 Massera försiktigt in krämen i huden i ett jämnt lager

 Tvätta händerna noga när du har applicerat krämen

VAD ÄR AKTINISK KERATOS? 
Aktinisk keratos är områden med solskadad hud 
som huvudsakligen finns på delar av kroppen som 
utsätts för solen, särskilt underarmarna, handryg-
gen, ansiktet, öronen, den skalliga hårbotten och 
underbenen. De kan också förekomma på läpparna. 
Aktiniska keratoser kan vara generande, ibland kan 
de klia men är i allmänhet ofarliga. 

Det finns en mycket liten risk att keratoserna kan 
utvecklas till en form av hudcancer som kallas 
skivepitelcancer. Patienter som har aktinisk keratos, 
har en högre risk för alla typer av hudcancer jämfört 
med människor av samma ålder utan aktinisk 
keratos, vilket beror på den större mängd solljus 
som huden har utsatts för. Patienter med störst 
risk är de som har många aktiniska keratoser såväl 
som de som får immunsuppressiva läkemedel som 
behandling för annan sjukdom. Aktinisk keratos är 
inte heller smittsam eller ärftlig.

Möjlig utveckling från aktinisk keratos  
till skivepitelcancer

Patientinformation

Solskadad 
hud

Skivepitel- 
cancer

Tidig AK AK

UV

AKTINISK KERATOS (AK)
aktinisk = orsakad av solljus, keratos = förtjockad hud

I SAMBAND MED FÖRSKRIVNING AV TOLAK® 40MG/G KRÄM

BEHANDLINGSOMRÅDE ANNAN INFORMATION:

Denna guide ska endast ges av vårdpersonal till vuxna patienter.



INFORMATION OM HUR TOLAK® VERKAR 
Du får troligen en rodnad i den behandlade huden.

Krämen förstör cancerceller och förstadier till cancerceller i huden och påverkar inte normala celler lika 
mycket. Krämen behandlar även onormala tillstånd i huden som inte har kunnat ses med blotta ögat, och 
dessa kan bli röda och inflammerade. 

Detta följs troligen av inflammation/svullnad, eventuellt visst obehag, ytlig sårbildning och slutligen läkning. 
Detta är den förväntade normala reaktionen på behandlingen och betyder att krämen verkar. Hudreaktionerna 
är övergående och försvinner inom 2 till 4 veckor efter behandlingens slut. Det kan alltså ta cirka 4 veckor 
för huden att läka efter att behandlingen avslutats.

Om du applicerar läkemedlet på kvällen kan det ofta lindra hudreaktionerna att smörja området 
med en oparfymerad mjukgörande kräm på morgonen.

Du bör undvika ultraviolett strålning (t.ex. solljus och solarium). Använd gärna en solkräm med 
hög solskyddsfaktor för att förebygga.

Tolak® (flourouracil (5-FU)) 40 mg/g kräm. 

Tolak används för att behandla ett tillstånd i huden kallat aktinisk keratos (solskadad hud) av grad I och II i ansiktet, på öronen och/eller i hårbotten hos vuxna. 

Applicera inte Tolak på öppnar sår, skadad hud, direkt i ögonen, näsan, munnen eller på andra slemhinnor. Undvik ultraviolett strålning (t.ex. naturligt solljus eller 
solarier) under behandling. Sluta använda Tolak och kontakta läkare omedelbart om du får något av följande symtom: sår i munnen (mukosit), magsmärtor, blodiga 
diarréer, kräkningar, feber eller frossa. 

Ska ej användas vid amning, graviditet eller ifall du försöker bli gravid, samt ifall du är allergisk mot nötter eller soja. Vissa läkemedel kan påv erka hur Tolak® 
fungerar eller öka sannolikheten för biverkningar. Tala därför om för din läkare vilka andra läkemedel du tar.  

Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. För fullständig information, se www.fass.se  
Pierre-Fabre Pharma Norden AB, www.pierre-fabre.com/se-se 

EN MJUKGÖRANDE KRÄM KAN MINSKA HUDREAKTIONERNA.
KOM IHÅG SOLKRÄM

TIPS:

En hudreaktion kan  
till exempel se ut så här:

ÖKAD HUDREAKTION TOPP MINSKANDE HUDREAKTION

Slutet av  
behandlingen

Efter behandlingUnder behandlingen

Pierre Fabre Pharma Norden, Karlavägen 108, Plan 9, SE-115 26 Stockholm

Innan behandling

Efter 4 veckors  
behandling
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