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L-Aσκορβικό οξύ
•   Υπάρχουν τρεις μορφές κοινά διαθέσιμες στα καλλυντικά: παλμιτικό ασκορ-

βύλιο, φώσφορος ασκορβύλιου μαγνησίου και L-Aσκορβικό οξύ.
•  Το L-Aσκορβικό οξύ είναι η πιο βιοενεργή μορφή της βιταμίνης.
•  Έχει ισχυρή δράση μείωσης με τάση να γίνει οξειδωτικό και να δημιουργή-

σει δεϋδροασκορβικό οξύ.
•  Έχει αποδειχθεί ότι παρέχει πολλά οφέλη στο δέρμα.

Οφέλη στο δέρμα
•  Διεγείρει τη δημιουργία κολλαγόνου, ουσίας που διατηρεί ελαστικό το δέρ-

μα, εμποδίζει την εμφάνιση ρυτίδων και επιταχύνει την επούλωση πληγών.
•  Σε συνδυασμό με την ικανότητά του να ενισχύει τη δημιουργία κολλαγόνου, 

βοηθά στη διατήρηση του ήδη υπάρχοντος κολλαγόνου.
•  Επίσης, ανακόπτει τη σύνθεση ελαστίνης, η οποία συμβάλλει στη θεραπεία 

του φωτογηρασμένου δέρματος.
•  Αυξάνει τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες, ως συνέπεια της ικανότητάς του να κα-

ταστέλλει άμεσα τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούνται από ακτινοβολία UV 
και να επανενεργοποιεί τη βιταμίνη E ως αμυντικό μηχανισμό ενάντια στη φω-
τογήρανση του δέρματος.

•  Ανακόπτει την παραγωγή μελανίνης με καθαριστική δράση ενάντια στην προ-
καλούμενη υπερβολική μελαγχρωμία.

•  Η χρήση τοπικής εφαρμογής L-Aσκορβικού οξέος στο δέρμα επιφέρει σημα-
ντική λάμψη μελάσματος και γεροντικές φακίδες.

•  Εμφανίζει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες σε κάποιες δερματολογικές παθολο-
γίες με βελτίωση πολλών φλεγμονωδών δερματοπαθειών, όπως ακμή ή ε-
ρύθημα μετά από χρήση laser.

Tομείς χρήσης
Το Monoderma C10 περιέχει καθαρό L-Aσκορβικό οξύ σε μoνοδόσεις και αξι-
ολογήθηκε από μία ομάδα 21 δερματολόγων* στους ακόλουθους τομείς χρή-
σης:
•  Φωτογήρανση
•  Υπερβολική μελαγχρωμία
•  Θεραπείες για ερύθημα μετά από χρήση laser
•  Άλλες δερματοπάθειες

MONODERMA C10

Ασθενείς και μέθοδοι
•  42 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, οι μισοί εκ των οποίων εφάρμο-

σαν το Monoderma C10 δύο φορές ημερησίως για 1 μήνα, ενώ οι άλλοι μι-

σοί εφάρμοσαν το Monoderma C10 μία φορά ημερησίως για 1 μήνα.
•  Οι μέθοδοι αξιολόγησης περιελάμβαναν την κλινική αξιολόγηση από δερμα-

τολόγο και την αξιολόγηση των ασθενών, με χρήση ημι-ποσοτικής κλίμακας 
(oι δερματολόγοι και οι ασθενείς αξιολόγησαν τα τελικά τους αποτελέσματα 
στις ακόλουθες κατηγορίες: ανεπαρκής, ήπια, καλή, άψογη).

Monoderma C10 - Ενδείξεις xρήσης

ΦΩΤΟΓΗΡΑΝΣΗ 
±% Τέλος έναντι Αρχή 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΡΥΤΙΔΩΝ (30 ασθενείς)

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΙΑ
±% Τέλος έναντι Αρχής 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΙΑΣ (26 ασθενείς)

Τοπική εφαρμογή με Monoderma C10
Δερματολογική και Αισθητική Χρήση

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PHARMA Q

*Duke University MedicalCenter/Division of Dermatology:  Douglas Darr Ph.D., Sheldon R. Pinnel M.D.(Inventors / Duke University MedicalCenter/Division of Dermatology), Saood Murad Ph.D, John Murray 
M.D (Collaborators /  Duke University MedicalCenter/Division of Dermatology), Tom Manning D.V.S (Collaborators /  North Carolina State University School of Veterinary Medicine), Οctober 2008.
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ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (από δερματολόγους)

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (από ασθενείς)

ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (από ασθενείς)

Συμπεράσματα
•  Για όλες τις παραμέτρους που παρακολουθήθηκαν στις διαφορετικές ενδεί-

ξεις χρήσης, παρατηρείται μία σταθερή, συχνά απότομη τάση βελτίωσης με-
τά από τη χρήση του MONODERMA C10.

•  Για παραμέτρους, όπως αποτελεσματικότητα και ευκολία στη χρήση, επίσης 
παρατηρείται μία σημαντική θετική σχέση δόσης-ανταπόκρισης στη μετάβα-
ση από 1 μεμονωμένη δόση σε 2 μεμονωμένες δόσεις ανά ημέρα, κάποιες 
φορές ακόμα πιο θετική για τον ασθενή παρά για τον ερευνητή.

•  Η αξιολόγηση της καλλυντικής ιδιότητας και της ευκολίας χρήσης, εμφανί-
ζεται πολύ θετική και για τον ερευνητή και για τον ασθενή, ακόμα και με τη 
χρήση 2 μεμονωμένων δόσεων ανά ημέρα.

Monoderma C10 
Τεκμηρίωση με ψηφιακή μακροφωτογραφία της θεραπείας πριν και μετά την ε-
φαρμογή. Maura Filieri M.D. Lecce (Ιταλία)
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Οι έως σήμερα παραδοσιακές ετε-
ρόλογες μεσοθεραπείες χρησιμο-
ποιούν στοιχεία όπως βιταμίνες 

και αμινοξέα με στόχο να επαναφέρουν 
τις υγιείς συνθήκες του δέρματος. 

Καθώς οι επιστημονικές μελέτες προσδοκούν 
σε ολοένα και περισσότερο βελτιωμένα αποτελέ-
σματα σε συνδυασμό με βιοσυμβατά προϊόντα, 
μία νέα τεχνική εισάγεται στις ιατρικές πρακτι-
κές αναζωογόνησης του δέρματος. 

Η Αυτόλογη Αναζωογόνηση Ιστών αξιοποι-
εί το πλάσμα του ίδιου του ασθενούς με στόχο 
την απελευθέρωση αυξητικών παραγόντων. 

Οι αυξητικοί παράγοντες αποτελούν τμήματα 
πρωτεϊνών που λειτουργούν ως βιολογικοί με-
σολαβητές και ρυθμίζουν τη λειτουργία των ι-
στών.  Παράγονται από ποικίλα κύτταρα όπως 
οι οστεοβλάστες, τα αιμοπετάλια όμως θεωρού-
νται τα πλέον ενδεδειγμένα για την Αυτόλογη 
Αναζωογόνηση δεδομένου ότι λαμβάνονται εύ-
κολα από τον ασθενή και συνάμα μεταφέρουν 
πρωτεΐνες που είναι χρήσιμες για την αναγέννη-
ση των ιστών. 

Τα περισσότερα σημάδια γήρανσης προκαλού-
νται από παράγοντες που προσβάλλουν τη «καρ-
διά» των κυττάρων, το DNA. 

Βασισμένο σε αυτή τη διαπίστωση, το
συνδέει την τεχνική της Αυτόλογης 

Αναζωογόνησης Ιστών με τα Nουκλεοτίδια 

DNA τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διεγεί-
ρουν έντονα τα αιμοπετάλια και τα λευκοκύττα-
ρα του ασθενούς. 

Ο ρόλος των νουκλεοτιδίων:
•  Αποτελούν τις βασικές αρχές όλων των κυττα-

ρικών διαδικασιών
•  Επιταχύνουν τη διαδικασία σύνθεσης των πρω-

τεϊνών
•  Βελτιώνουν τον κυτταρικό μεταβολισμό
•  Αυξάνουν την αναπαραγωγή κυττάρων
•  Ευνοούν την κυτταρική ανανέωση.  

Η επαναστατική καινοτομία της Αυτόλογης 
Αναζωογόνησης των Ιστών σε συνδυασμό με 
την αξιοποίηση των DNA νουκλεοτίδιων, αναδει-
κνύουν το ως ένα προϊόν με ένα σύ-
νολο θεαματικών αποτελεσμάτων.

Οι δράσεις του :
•  Αντιγηραντική μεσοθεραπεία για αναζωογόνη-

ση και θεραπεία των ρυτίδων
•  Βελτίωση της όψης του ώριμου δέρματος και 

επαναφορά της σφριγηλότητας
•  Επιδιόρθωση των κυτταρικών καταστροφών 

από τις ακτίνες UV
•  Θεραπεία ουλών και σημαδιών
•  Ενεργοποίηση της κυτταρικής ανάπτυξης 
•  Ενυδάτωση
•  Λάμψη

Autologus Tissue Refreshing ATRTMAutologus Tissue Refreshing ATRTM

Αυτόλογη Αναζωογόνηση Ιστών
Η εξέλιξη στην τεχνική της Μεσοθεραπείας ξεκινάει από μέσα μας!

πριν αμέσως μετά
 μετά από   

  30 μέρες

Πλάσμα (55%)

Λευκά κύτταρα
και αιμοπετάλια (<1%)

Ερυθρά κύτταρα (45%)

ΕΔΡΑ: Κορνάρου 51, Γέρακας 153 44
Tηλ.: 210 6654346, 213 0352999, Fax: 210 6654476

ΘΕΣΣΑΛΟνΙΚΗ: Βούλγαρη 7, Κηφισιά 542 49
Tηλ.: 2310 420310, Fax: 2310 420377

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑDVANCE PRODUCTS
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Ισχύς τοπικών κορτικοστεροειδών 
Πολύ ισχυρά – Ι
• Clobetasol propionate 0,05%
• Fluocinolone acetonide 0,2%
• Diflucortone Valerate 0,3% κ.ά.
Ισχυρά – ΙΙ
• Betamethasone Valerate 0,1% & 0,0025%
• Desonite 0,05%
• Diflorasone diacetate 0.05%
• Mometasone furoate 0,1% κ.ά. 

Μέτρια – ΙΙΙ
• Betamethasone bensoate 0,025%
• Betamethasone Valerate 
• Desoximethasone 
• Clobetazol butyrate 0,05%
• Trancinolone acetonile 0,04%

Hπια – ΙV
• Hydrocortisone acetate 1%
• Hydrocortisone 0,5% & 1%
• Methylprednisolone acetate 0,25% κ.ά. 
Από Katsambas AD, Lotti T. European Handbook of Dermatological 
Treatment 2 ed. 2003.

Συνταγογραφούμενα τοπικά κορτικοστεροειδή σε 
ετήσια βάση

Πολύ ισχυρά 1,5 εκατ. 10%

Ισχυρά 5,0 εκατ. 34%

Μέτρια 6,0 εκατ. 41%

Ήπια 2,2 εκατ. 15%

Stern R, JAAD 1996; 38:183-186.

Ανατομική περιοχή εφαρμογής
Περιοχές «κινδύνου»
• Πρόσωπο (3200 υποδοχείς)
• Πτυχές 
• Γεννητικά όργανα (5133 υποδοχείς)

Ηλικιακές ομάδες «κινδύνου»
• Παιδιά 
• Ηλικιωμένοι 

Απορρόφηση 
• Αντιβράχιο 1%
• Πρόσωπο 7%

• Βλέφαρα – γεν. περιοχές 30%
• Παλάμες – πέλματα 0,05%

Έκδοχα
Κρέμες Υγρές βλάβες 

Αλοιφές Ξηρές βλάβες 

Γέλες Έντριχες περιοχές – πρόσωπο

Διαλύματα Έντριχες περιοχές

Αφρός Έντριχες περιοχές
 
Διάρκεια χρήσης
Ισχυρά Μέχρι 1 εβδομάδα 

Μέτρια – ήπια Μέχρι 3-4 εβδομάδες

Όριο για ισχυρά 45g / εβδομάδα 

Όριο για μέτρια 100g / εβδομάδα 

Ανεπιθύμητες ενέργειες τοπικών 
κορτικοστεροειδών

Τοπικές
• Ατροφία επιδερμίδας 
• Τηλεαγγειεκτασίες 
• Ραγάδες, πετέχειες 
• Υπερτρίχωση 
• Λεύκανση επιδερμίδας
• Ροδόχρους νόσος 
• Περιστοματική δερματίτιδα 
• Επιβράδυνση επούλωσης τραυμάτων 
• Τοπικές λοιμώξεις (ιογενείς, μυκητιασιακές)
• Φαινόμενο rebound
• Aλλεργική δερματίτιδα

Συστηματικές
• Γλαύκωμα 
• Καταρράκτης 
•  Καταστολή άξονα Υποθάλαμος – Υπόφυση – 

Επινεφρίδια
• Σύνδρομο Cushing 
• Oστεοπόρωση 
• Αναστολή σωματικής ανάπτυξης (παιδιά)

Ταχυφυλαξία
Η ανοχή που αναπτύσσει το δέρμα έναντι της αγγει-
οσυσπαστικής δράσης των τοπικών στεροειδών πα-
ρατηρείται μετά από παρατεταμένη χρήση ενός το-
πικού στεροειδούς, οπότε απαιτείται είτε ισχυρότε-
ρο σκεύασμα είτε συχνότερη επάλειψη. 

Στρατηγική για τον περιορισμό  
των ανεπιθύμητων ενεργειών
• Κατάλληλη επιλογή ισχύος και εκδόχου 
• Διάρκεια χρήσης 
• Ανατομική περιοχή εφαρμογής
• Συνολική ποσότητα 
• Τρόπος χρήσης 
• Εκταση και είδος (οξύ – χρόνιο) εξανθήματος

Bηταμεθαζόνη βαλεριανική
Χημικός τύπος

•  Η μητρική ουσία βηταμεθαζόνη αναπτύχθηκε το 
1961. Εν συνεχεία εξετάστηκαν πολλά παραγωγά 
της. Από αυτά η βηταμεθαζόνη βαλεριανική πα-
ρατηρήθηκε ότι ήταν η δραστικότερη.

•  Η εισαγωγή της βηταμεθαζόνης βαλεριανικής το 
1967 στις ΗΠΑ αποτέλεσε ορόσημο για τη θερα-
πεία των φλεγμονωδών δερματοπαθειών.

•  Οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα είναι σημαντικές ε-
ντός 2 ωρών και στις 72 ώρες παρατηρήθηκε η 
μέγιστη.

•  Η απομάκρυνση γίνεται κυρίως δια των νεφρών 
και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις στους ιστούς πα-
ρατηρούνται στο ήπαρ.

•  Σε κλινικές μελέτες με τη βηταμεθαζόνη βαλε-
ριανική δεν παρατηρήθηκε καταστολή του άξο-
να ΗΡΑ. Ωστόσο οι συγκεντρώσεις της στο πλά-
σμα μπορεί να είναι αρκετά αυξημένες σε μακρο-
χρόνια θεραπεία.

•  Μελέτες σύγκρισης της βηταμεθαζόνης βαλερια-
νικής με άλλα τοπικά κορτικοστεροειδή υποστη-
ρίζουν σταθερά την αποτελεσματικότητα και α-
σφάλειά της.

Ονομασία

Φαρμακοκινητική
Η Cmax μετά από εφάπαξ η επανειλημμένη εφαρ-
μογή του Betatape ήταν 1000 φορές χαμηλότερη 
από τα φυσιολογικά επίπεδα κορτιζόλης πλάσματος 
και περίπου 750 φορές μικρότερη από εκείνη που 
θα παρατηρούνταν αν είχε χορηγηθεί με ενδοφλέ-
βια ένεση η ίδια δόση βηταμεθαζόνης. 

Συσκευασία
Κουτί που περιέχει 16 έμπλαστρα (16x2,250mg)
Σύνθεση δραστικής ουσίας
•  Κάθε φαρμακούχο έμπλαστρο έχει διαστάσεις 7,5 

x 10 cm και περιέχει 2,250 mg βηταμεθαζόνης βα-
λεριανικής που αντιστοιχούν σε 1,845 mg βητα-
μεθαζόνης (έκδοχο: υαλουρονικό οξύ).

•  Το έμπλαστρο είναι άχρωμο και καλύπτεται με α-
φαιρούμενη προστατευτική μεμβράνη

Τοπικά κορτικοστεροειδή
Ο ρόλος του Betatape® στις φλεγμονώδεις δερματοπάθειες

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FARAN

Bηταμεθαζόνη 
βαλεριανική

Bηταμεθαζόνη 
βαλεριανική
φαρμακούχο 

έμπλαστρο 2,250 mg
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Betatape 2.250 mg φαρμακούχο έμπλαστρο
•  Εξωτερικό στρώμα υποστήριξης.
•  Δραστικό συγκολλώμενο στρώμα που περιέχει το 

δραστικό συστατικό.
•  Δομικό στρώμα που απομακρύνεται πριν από την 

εφαρμογή. 

Δοσολογία
•  Εφαρμόζεται το Betatape στη δερματική περιοχή 

μία φορά την ημέρα (όχι για διάστημα μεγαλύτε-
ρο από 30 ημέρες).

•  Δεν χρησιμοποιούνται περισσότερα από 6 έμπλα-
στρα ταυτοχρόνως.

Κόβεται ανάλογα με τις διαστάσεις των αλλοιώσεων και 
εφαρμόζεται μόνο σε αυτές.
Δοσολογία – φύλαξη
•  Κόβεται το φαρμακούχο έμπλαστρο, αν χρειάζε-

ται, ώστε αυτό να ταιριάζει στην επιφάνεια που θα 
υποβληθεί σε θεραπεία. 

•  Αφού ανοιχθεί ο φακελίσκος το φαρμακούχο έμπλα-
στρο πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε ένα μήνα. 

Ενδείξεις
Φλεγμονώδεις δερματικές διαταραχές:
• Εντοπισμένη ψωρίαση
• Έκζεμα
• Δακτυλιοειδές κοκκίωμα
• Ομαλός λειχήνας
• Λειχηνοποίηση
• Ακροφλυκταίνωση
• Σπογγοειδής μυκητίαση

Πλεονεκτήματα του Βetatape
•  Τεχνολογία Βioadhesive

-  Το Βetatape είναι ένα φαρμακευτικό έμπλαστρο 
που αποτελείται από μία βιοσυγκολλώμενη δι-
αφανή ταινία 4 στρωμάτων.

-  Ο όρος βιοσυγκόλληση αναφέρεται στη συγκόλ-
ληση ενός συνθετικού μακρομορίου με ένα βι-
ολογικό ιστό.

-  Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία αυτή είναι το 
κέντρο του ενδιαφέροντος των φαρμακευτικών 
εταιρειών λόγω της ικανότητας να βελτιστοποιεί 
την χορήγηση φαρμάκων. 

•  Δραστικό μόριο (βηταμεθαζόνη βαλεριανική), ευ-

ρέως γνωστό
•  νέα φαρμακοτεχνική - υψηλή αποτελεσματικότη-

τα, καθαρό, γρήγορη χρήση
•  Ακριβής δοσολογία - εφαρμογή μόνο στην πάσχουσα 

περιοχή, μείωση του κινδύνου υπερδοσολογίας
•  Προσφέρει τα κλινικά οφέλη της κλειστής περίδε-

σης (ταχύτερη ύφεση)
•  Σταθεροποιεί τη δόση της δραστικής ουσίας
•  Εύκολο στη χρήση και καλύτερο αισθητικά
•  Καλύτερη συμμόρφωση του ασθενούς
•  Δεν προκαλεί μεγαλύτερη ατροφία από τη βηταμεθα-

ζόνη βαλεριανική κρέμα 0.1% σε κλειστή περίδεση
•  Προστατεύει τις βλάβες από τραυματισμούς και 

εκδορές
•  Το δέρμα περιμετρικά των αλλοιώσεων δεν εκτί-

θεται στη δραστική ουσία και δεν υπάρχει ο κίν-
δυνος ανεπιθύμητων ενεργειών 

Το καταλληλότερο τοπικό κορτικοστεροειδές 
σκεύασμα
•  Αποτελεσματικό
•  Γρήγορη κάθαρση
•  Μακρά ύφεση
•  Ελαχιστοποίηση ανεπιθύμητων ενεργειών
•  Βραχυπρόθεσμα (φλεγμονή, αποχρωματισμός)
•  Μακροπρόθεσμα (ατροφία, τηλεαγγειεκτασίες)
•  Αισθητικά αποδεκτό
•  Εύκολο στη χρήση
•  Οικονομικά προσιτό
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Hench RS et al. Effects of cortisone acetate and pituitary ACTH on 
rheumatoid arthritis and certain other conditions. Ann intern Med 
1950; 85:545-566.
2. Sultzberger MB et al. Cortisone acetate administered orally in der-
matologic therapy. Arch Dermatol Syphilol 1951; 64:573-578. 

Αποτελεσματικότητα του Betatape® στην 
ψωρίαση
A new formulation of an occlusive dressing containing 
betamethasone valerate 0.1% in the treatment of mild 
to moderate psoriasis. 
Pacifico A, Daidone R, Peris K. 
Dept of Dermatology, University of L’Aquila, Italy. 
J Eur Acad Dermatol Venereol 2006; 20:153-7.

Σχεδιασμός μελέτης
• Διπλή τυφλή, τυχαιοποιημένη, προοπτική 
• Αμφίπλευρη σύγκριση
• Ασθενείς 18-75 ετών με ήπια-μέτρια ψωρίαση
  - Αμφίπλευρες όμοιες βλάβες
  - Βλάβες 1<cm2<75 (=μέγεθος plaster )
  -  Σταθεροποιημένες και μη θεραπευμένες για τουλάχι-

στον ένα μήνα
  - Όμοια ανατομική εντόπιση
  - Όμοιος αρχικός δείκτης σοβαρότητας
•  Tοπική εφαρμογή: Μία φορά την ημέρα για 30 ημέ-

ρες 
•  Οι ασθενείς δεν έκαναν μπάνιο ή κολύμπι όταν φορού-

σαν το έμπλαστρο 
•  Διάλειμμα 30 λεπτών μεταξύ των εφαρμογών
•  Όχι ταυτόχρονη χορήγηση άλλων τοπικών σκευασμά-

των συμπεριλαμβανομένων και των μαλακτικών

Αποτελέσματα

BMV 0.12% cream - Betatape® 2.250 mg

Αποτελέσματα με το Betatape
• PASI: μείωση 59.3% 
• SAPASI: μείωση 61.8% 
• Ενυδάτωση: αύξηση 38.8%

Συμπεράσματα
•  Η θεραπεία με Betatape ήταν περισσότερο αποτελε-

σματική σε σύγκριση με την BMV cream στην ψωρία-
ση κατά πλάκας

•  Οι ασθενείς θεωρούν το Betatape εύκολο και πιο συμ-
φέρον στη χρήση

•  Το Betatape εξασφαλίζει μια αποτελεσματική, καλά ανε-
κτή, εναλλακτική λύση στα υπάρχοντα τοπικά σκευάσμα-
τα των μεσαίας δυναμικότητας κορτικοστεροειδών

Γιατί μια νέα μορφή της BMV;

Βελτιωμένη αποδοχή από ασθενείς: Εφαρμογή μια 
φορά την ημέρα, «φιλικό» στο χρήστη, «μη ορατό»

Αποτελεσματικότητα: Λειτουργεί θετικά σε δύσκολες 
στη θεραπεία δερματικές βλάβες, κορτικοειδές μέσης 
ισχύος σε κλειστή περίδεση

Φροντίδα για το δέρμα: Ενίσχυση της ενυδάτωσης,ε-
λαττώνει την ανάγκη χρήσης μαλακτικών ID




