
Informatie voor patiënten

LOYON® 
bij schilferige huidaandoeningen

Bij schilferigehuidaandoeningen



Geachte patiënt(e),

U heeft van uw arts LOYON® gekregen,  

een medicament dat schilfers en korsten 

verwijdert. Het wordt bij schilferige huid

aandoeningen, zoals bijvoorbeeld psoriasis 

of berg, voorgeschreven.

Deze brochure:

  geeft u een kort overzicht van de 

opbouw van de huid en het ontstaan 

van schilferige huidaandoeningen

  zet de nieuwe werkwijze van LOYON®, 

die niet schadelijk is voor de huid, 

uiteen

  helpt u zich snel met het toepassen 

van LOYON® vertrouwd te maken



OPBOUW VAN De HUID

Onze huid bestaat uit drie lagen: de opperhuid, de 

lederhuid en het onderhuids bindweefsel. In de 

 onderste laag van de opperhuid worden elke maand 

nieuwe huidcellen (keratinocyten) opgebouwd. Ze 

ontwikkelen zich, verplaatsen zich naar het huid

oppervlak en worden tenslotte als dode hoorn

cellen (schilfers) afgestoten. Indien dit proces 

 verstoord is, kunnen schilferige huidaandoeningen, 

zoals bijvoorbeeld psoriasis of berg, ontstaan. 

Bij psoriasis vormt de effectieve verwijdering van 

schilfers vaak de eerste stap in de behandeling. 

 LOYON® helpt de overmatige schilfering effectief en 

voorzichtig van het huidoppervlak los te maken.

opperhuid

lederhuid

onderhuids

bindweefsel



WAT IS LOYON®?

   LOYON® is een oplossing die uitwendig op de 

huid wordt aangebracht. LOYON® bevat de 

 bestanddelen Dicaprylyl Carbonaat en dime

ticonen. Deze unieke en gepatenteerde com

binatie zorgt ervoor dat schilfers effectief ver

wijderd worden zonder de huid te beschadigen.

  LOYON® bevat geen conserveringsmiddelen, 

kleur of geurstoffen en is dus bijzonder 

 vriendelijk voor de huid. Het prikt, plakt en 

 ruikt niet.

  Aangezien LOYON® geen invloed heeft op de 

stofwisseling kan het bij alle patiënten, onaf

hankelijk van leeftijd, toegepast worden: bij 

baby’s met berg, bij een zwangere vrouw  

met psoriasis of bij oudere patiënten met 

 psoriasis, die tevens een beperkte lever of 

nierfunctie hebben.



ZO VerWIjDerT LOYON® SCHILFerS

 LOYON® is zeer dun vloeibaar 

en bijzonder spaarzaam in 

het gebruik. De vloeistof ver

deelt zich zeer gemakkelijk 

over de huid. Dankzij bij

zondere kruipeigenschappen 

vloeit het onder de schilfers 

en korsten en verspreidt zich 

tussen de hoorncellen.

 

Daar vermindert LOYON® de 

samenhang tussen de hoorn

cellen. Deze lossen op zon

der dat de huid beschadigd 

wordt.

De huid die eronder ligt wordt 

schoon zonder bloedige krab 

sporen, die anders toegangs

poorten voor ziekte ver wek kers  

en mogelijke ontstekingen 

zouden kunnen zijn.



ZO BreNGT U LOYON® AAN

U heeft twee applicatiehulpmiddelen tot uw 

beschikking: 

een pipet, om LOYON® op kleine, begrensde gebie

den met schilfers aan te brengen. De pipet is ook 

bijzonder geschikt voor toepassing op het hoofd: 

eenvoudig een scheiding maken en de oplossing 

direct op de hoofdhuid aanbrengen.

Als tweede hulpmiddel is er een afschroefbare 

spraykop. Deze kan het beste gebruikt worden om 

grote, schilferige huidoppervlakken snel nat te 

 maken.



  Druppel of sproei allereerst een kleine 

hoeveelheid LOYON® direct op de droge 

huid. Het is zeer spaarzaam in het gebruik. 

Wrijf de vloeistof licht in op de desbetref

fende plek. Met behulp van een papieren 

zakdoekje kunt u overtollige vloeistof 

 verwijderen.

  Laat LOYON® minstens 3 uur of langer, 

 bijvoorbeeld gedurende de nacht, op de 

huid inwerken.

  Was LOYON® vervolgens af met een milde 

shampoo of huidlotion.

  Gebruik LOYON® 1x daags gedurende  

ca. 7 dagen. Herhaal het gebruik naar 

 behoefte.

  LOYON® grijpt niet in op de stofwisseling.  

U kunt het daarom bij elke leeftijd, ook  

op grote stukken huid, herhaaldelijk en 

 gedurende langere tijd gebruiken.

Houd u s.v.p. ook aan de aanwijzingen in de gebruiks

aanwijzing en het advies van uw arts.

ZO PAST U LOYON® TOe

J



Praktijkgegevens en behandelend arts

MENL54/2

www.loyon.nl

U kunt LOYON® in de apotheek verkrijgen in de 

volgende verpakkingsgroottes.

15 ml oplossing

(eAN 4029125076697)

50 ml oplossing

(eAN 4029125076741)

LOYON® is verkrijgbaar 

op recept. Bespreek met 

uw behandelend arts de 

mogelijkheden om LOYON® 

te gebruiken.

LOYON®  VerWIjDerT SCHILFerS
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