
Kedves Kollégák! 
 

Azt gondoljuk, hogy kiválasztani a megfelelő kortikoszteroid tartalmú krémet betegeink számára az 
egyik legegyszerűbb dolog, nincs szükségünk tanácsra. A gyógyszerek eladási adatait elemezve 

azonban a szakember számára az derül ki, hogy ez a döntés legtöbbször megszokáson, 
hagyományon alapul és nem tudományos vagy gyakorlati szempontok vezetik a felírók tollát. Mint az 

UniCorp Biotech Kft. képviselője, az Advantan termékcsalád forgalmazójaként felsorolok néhány 
szempontot, amit érdemes figyelembe venni terápiás döntésünk meghozatalakor: 

 
1. Legyen a készítmény hatékony 

A szakirodalomban megtalálható a készítmények hatáserősség szerinti csoportosítása. Az Advantan 
minden kiszerelési formája a III. (erős) hatáserősségi csoportba tartozik (4 hatáserősségi csoport van). 

 
2. Legyen a készítmény biztonságos, ne okozzon sem lokális, sem szisztémás mellékhatásokat 

Az Advantan egy korszerű, teljesen halogénmentes (sem klór, sem fluor atomokat nem tartalmazó) 
gyógyszer. A krém és a kenőcs gyermekeknél 4 hónapos kortól és akár 3 héten át is alkalmazható. 

Már a bőrben inaktív metabolitokra bomlik, így a keringésbe bejutva nem befolyásolja a plazma 
kortikoid szintjét. Ne feledjük, az, hogy egy lokális kortikoszteroid gyengébb, nem jelenti azt, hogy a 
mellékhatása is kevesebb! A régebbi, halogénezett készítmények közül többen a II. (mérsékelten 

erős) kategóriában vannak, de ettől nem számítanak biztonságosnak! 
 

3. A kezelt bőrterület helye is fontos tényező! 
Már évtizedek óta tudjuk, hogy a bőr különböző területei eltérőek a kortikoszteroidok felszívódását 

illetően. Általában igaz, hogy az arc egyes területein jut be a bőrbe a hatóanyag a legkönyebben, de 
azt talán nem tudjuk, hogy a szemhéj és a scrotum a legkényesebb ebből a szempontból: 42x jobban 

szívódik fel ott a szteroid, mint az alkar bőrén és 300x jobban, mint a talp bőrén. 
Gyermekgyógyászként pelenka-dermatitis-szel sűrűn találkozunk, gondolunk erre a kezelés előtt? 

 
4. Válasszunk megfelelő vivőanyagot! 

A legjobb, ha a készítmény vivőanyaga olyan típusú, amilyen emollienst adnánk az adott esetben. 
Általában igaz,hogy nedvesre nedveset, száraz bőrre pedig zsíros kenőcsöt javasolunk. Az Advantan 
5 féle vivőanyaggal kapható,zsírtartalom szerinti sorrendben: zsíros kenőcs, kenőcs, krém, emulzió, 

oldat (utóbbi a hajas fejbőr kezelésére, felnőtteknél.) 
 

 

Remélem, hogy szempontjaim segítenek a jövőben a megfelelő lokális kortikoszteroid kiválasztásában 
és betegei gyorsan és biztonságosan gyógyulnak majd. Ha kérdése, megjegyzése van, vagy szeretné 



a fenti állításokat alátámasztó tudományos irodalmat, kérem írjon nekünk az 
info@advantan.hu e-mail címre, olvassa el a gyógyszerek alkalmazási előiratát 

a www.ogyi.hu weboldalon vagy keresse képviseletünket. 
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