
APOBASE – jokaisen iholle

• Kaikille sopiva kosteuttava ja 
suojaava perusvoidesarja.

• Kosteuttavat raaka-aineet vaseliini, 
parafiini ja glyseroli.

• Muista myös Apobase 
Carbamide 5 %, tehokosteuttava 
perusvoide erityisesti atoopikoille 
ja kuivalle iholle. 

LOCOBASE – erikoisvoiteet ihon hyvinvointiin

• Iholle, joka kaipaa tavallista 
perusvoidetta enemmän pysyäkseen 
pehmeänä, sileänä ja ehjänä. 

• Käytetty jo usean sukupolven ajan 
kuivan ja halkeilevan ihon hoitoon.

• Uutuuksina Locobase Eczema Cream 
atooppiseen ihottumaan ja Locobase 
Itch Relief Coolmousse kutinaan.

DECUBAL – kuivalle ja herkälle iholle

• Kokonaisvaltainen ihonhoitosarja 
kuivalle ja herkälle iholle.

• Sopii kasvoille ja vartalolle.

• Pohjoismaisten asiantuntijoiden 
kanssa kehitetty.

• Uusi Decubal Junior Cream hoitaa 
ja suojaa kaikenikäisten lasten 
kuivaa ja herkkää ihoa.

UUTUUDET
myös 

vauvoille!

Lääkinnällinen laite  
Valmistaja YouMedical B.V.0481

Lasten  
atooppinen ihottuma
RASVAUSOPAS VANHEMMILLE

Uskomme, että jokainen ansaitsee terveen 
ihon. Ihonhoidossa tavoitteemme on tarjota 

laadukkaita tuotteita ja olla tiettyjen 
segmenttien markkinajohtaja. Luotettujen 
ja vakiintuneiden brändiemme valikoimaa 
arvostavat suuresti niin kuluttajat, apteekit 

kuin terveydenhoidon ammattilaisetkin.

Karo Pharman tuotteet löydät  
lähimmästä apteekista.

Karo Pharma Oy
Joukahaisenkatu 6

20520 TURKU
infoFI@karopharma.com

apobase.fi · decubal.fi · locobase.fi

UUTUUS
lapsille ja 
vauvoille!
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Lähde: Käypä hoito -suositus, 19.09.2016, www.käypähoito.fi

KUINKA RASVAISTA  
PERUSVOIDETTA?

Lähde: Käypä hoidon potilasversiot, 23.3.2009, Teija Riikola, Marja Aira ja Katariina Korkeila

Rasvaus 
aloitetaan

ylävartalosta.

RASVAUS PERUSVOITEELLA

Rasvaa aamuin illoin: käytä voidetta reilusti, levitä se iholle taputtelemalla.

1. Seuraavaksi 
kädet.

2.

3.

Sitten jalat.
Lopuksi 
kasvot.

4.

YLEISTÄ LAPSEN ATOOPPISEN  
IHOTTUMAN HOIDOSTA
Perusvoiteet ovat lievän atooppisen ihottuman pääasiallinen 
hoito ja aina osa myös keskivaikean tai vaikean atooppisen 
ihottuman hoitoa. Yleensä kaksi rasvauskertaa perusvoiteella 
päivässä riittää. Lisäksi ihottumaa hoidetaan jaksoittaisella 
paikallishoidolla kortikosteroidivoiteella.

Perusvoidetta ja lääkevoidetta ei laiteta  
samanaikaisesti samalle ihoalueelle, vaan 
niiden käytön välillä pidetään vähintään 
tunnin tauko. Atooppista ekseemaa 
sairastavan on oleellista käyttää perus- 
voidetta säännöllisesti varsinkin talvisin, 
vaikkei ihottumaa olisikaan. 

Paras apu kutinaan  
on ihottuman hyvä hoito!

Rasvaustilanteen tulisi olla  
rauhallinen ja lapselle  
miellyttävä tilanne.

Hoito aloitetaan keskirasvaisella perusvoiteella.  
Jos tunnin kuluttua perusvoiteen levittämisestä tuntuu  
jo siltä, ettei ihoa olisi rasvattu lainkaan, ei voide ole riittävän 
tehokas. Tällöin tulisi siirtyä rasvaisempaan voiteeseen.  
Jos taas voide tuntuu liian rasvaiselta, kannattaa kokeilla 
kevyempää vaihtoehtoa. Jos jokin voidetyyppi aiheuttaa 
kirvelyä, on hyvä vaihtaa rasvaisempaan voiteeseen.  
 
Voidetyypin tarve vaihtelee myös vuodenajan mukaan:  
kesällä suositellaan kevyempiä ja talvella rasvaisempia 
perusvoiteita. Päivittäinen pesu vedellä ja 
tarvittaessa hajusteettomalla, happamalla tai 
neutraalilla pesuaineella poistaa iholta likaa, 
hikeä, karstaa ja bakteereita, jotka ärsyttävät 
ihoa. Perusvoiteella rasvaus pesun jälkeen 
estää ihon kuivumista ja sitoo ihoon kosteutta.

KOSTEUTTA
HELLYYTTÄ
HUOLENPITOA


