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Velkommen til en ny generation hudpleje: Danatekt® Med – kortisonfri behandling af forskellige hudproblemer.
Danatekt® hudplejeserie udvides med Danatekt® Med, der henvender sig til folk med specifikke hudproblemer og anvendes til
behandling af symptomer som afskalning, rødme og kløe ved skæleksem i ansigtet. Danatekt® Med cremerne er CE-mærkede
produkter i henhold til direktiv 2007/47/EG om medicinsk udstyr.
Nu lancerer vi 2 nye produkter under navnet Danatekt® Med:
- Danatekt® Med creme til skæleksem i ansigtet/seboroisk dermatit / 30 g.
- Danatekt® Med creme til kløe på kroppen / 75 g.
Begge produkter kan købes på apoteket!
Cremerne indeholder den patenterede ingrediens Heliobinol™ (Biolipid/Niacin kompleks), som sammen med de øvrige indholdsstoffer i cremen genopbygger hudens naturlige beskyttelsesbarriere, og lindrer symptomer som afskalning, rødme og kløe.
Danatekt® Med cremerne indeholder ikke kortison og er uden parabener.
Effekten af Danatekt® Med creme til skæleksem er klinisk dokumenteret i et omfattende randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenterstudie med over 400 patienter. Studiet blev udført i syv lande: Canada, Danmark, Finland, Frankrig,
Storbritannien, Sverige og Tyskland. Samtlige patienter led af moderat til svær seboroisk dermatit i ansigtet. Afskalning og rødme
blev signifikant forbedret hos 60% af patienterne indenfor 3 ugers behandling.
Studiet viste også, at Heliobinol™ har rigtig god effekt på kløe: 75% af patienterne med moderat til svær kløe, var uden kløe
indenfor 1 uges behandling.
Danatekt® Med creme til kløe er udviklet til behandling af kløe ved tør eller meget tør og irriteret hud på kroppen.
“Velkommen til en ny generation hudpleje! Siden lanceringen af Danatekt® Med produkterne i begyndelsen af året har vi været i
tæt kontakt med danske dermatologer og fået mange gode tilbagemeldinger! En del har taget Danatekt® Med creme til skæleksem
som første valg i behandlingen og Danatekt® Med creme til kløe har også vakt stor interesse. Vi har lanceret to gode nyheder dette
forår!” udtaler Brita-Katrine Kærsgaard, Sales Manager, Orion Pharma A/S.
Danatekt® serien blev udviklet i begyndelsen af 1980erne. Det hele startede med Danatekt®
creme, som blev udviklet, fordi dermatologerne efterspurgte en god fugtighedscreme til børn
med atopisk eksem. Opmuntret af succesen udviklede man en hel serie af Danatekt® produkter.

KORTISONFRI

Orion Pharma A/S købte i december 2006 Danatekt® og igangsatte en opdatering af hele serien.
Danatekt® Med er de nyeste i produktserien, lanceret i februar 2012 og er resultatet af en stor
iver efter at løse forskellige hudproblemer.
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Orion is a globally operating Finnish company developing pharmaceuticals and diagnostic tests - a builder of well-being.
Orion develops, manufactures and markets human and veterinary pharmaceuticals, active pharmaceutical ingredients and
diagnostic tests. The company is continuously developing new drugs and treatment methods. Pharmaceutical R&D focuses
on central nervous system drugs, oncology and critical care drugs, and Easyhaler® pulmonary drugs. Orion’s net sales in
2011 amounted to EUR 918 million and the company had about 3,400 employees. Orion’s A and B shares are listed on
NASDAQ OMX Helsinki.
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