
Basaliomer kan ha svært varierende utseende: Et sår som ikke 
vil gro; et rødt område i huden som kanskje flasser eller klør; en 
rød, brun eller rosa ”flekk”, eventuelt med en skorpe i midten; 
eller et hvitt arrlignende merke. Basaliomer forekommer hyppigst 
på hudområder som har vært utsatt for mye sol.

Instruksjon
Kremen skal påføres 5 ganger pr. uke i 6 uker, f.eks. mandag til fredag.

• Før sengetid vasker du hendene og behandlingsområdet med mild såpe 
 og vann. Tørk godt.

• Du må åpne en dosepose og smøre kremen på det angrepne området 
 og 1 cm rundt. Massér kremen forsiktig inn til den forsvinner. Deretter  
 vasker du hendene med såpe og vann.

• La kremen virke over natten i ca. 8 timer. Ikke dusj eller bad i løpet av 
 denne tiden.

• På morgenen etter vasker du behandlingsområdet med mild såpe og vann.

Hva skjer under behandling?
Vanlige reaksjoner er at huden blir rød eller irritert. Små hevelser i huden og 
hudutslett kan også forekomme, og noen vil kjenne en stikkende eller bren-
nende følelse og kløe i huden. Det er likevel svært sjelden at behandlingen 
oppleves som smertefull. 

Om lokale hudreaksjoner blir plagsomme under behandlingen skal 
du snakke med din lege som kan råde deg til å ta en  
pause i behandlingen.
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Før
behandling

Uke 3 - midt i
behandlingen

Uke 6 - ved slutten
av behandlingen

12 uker etter
endt behandling

Bruk skjemaet under for å huske når du har brukt imiquimod krem!

Sett et kryss for hver dag du har  
påført kremen.

PAUSE

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
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Jeg startet min behandling

Dag Dato
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Disse bildene viser hva som kan forventes under behandling:

Lokale hudreaksjoner som for eksempel rødhet og skorpedannelse er en forutsetning for 
at imiquimod skal ha effekt.


