
 
 
 
 



  

„Liczba pacjentów, u których występowały 

niewielkie zmiany lub zmiany ustąpiły 

całkowicie, wzrastała znamiennie na 

poszczególnych wizytach.”1) 

  

1) Aleksandra Wilkowska, Elżbieta Grubska-Suchanek, 
Roman Nowicki, „Ocena bezpieczeństwa  i skuteczności 
preparatu Dermaveel w leczeniu AZS”, Alergologia 
Polska, nr 4/2015. 



Krem Dermaveel skutecznie redukuje zmiany 

skórne i świąd w przebiegu AZS, bez względu 

na stopień zaawansowania choroby 

(od łagodnych po nasilone zmiany): 

• redukcja wskaźnika SCORAD średnio o 64% 

• redukcja świądu średnio o 60% 

Dermaveel – skuteczna opcja terapii AZS,                    
bez sterydów, w różnych stadiach zaawansowania 
choroby. 



Dermaveel – skuteczna opcja terapii AZS,                    
bez sterydów, w różnych stadiach zaawansowania 
choroby. 

- 38% 

- 41% 

- 64% 

Wyjściowy poziom SCORAD wskazuje             
na duży stopień nasilenia zmian  
u pacjentów włączonych do badania 

 

p < 0,05 
n = 238 



Dermaveel – skuteczna opcja terapii AZS,                    
bez sterydów, w różnych stadiach zaawansowania 
choroby. 

Znaczna redukcja świądu – kluczowego 
problemu u pacjentów z AZS, już na 
początku terapii: 

- 40% 

- 34% 

- 60% 
p < 0,05 
n = 238 



Dermaveel – skuteczna opcja terapii AZS,                    
bez sterydów, w różnych stadiach zaawansowania 
choroby. 

Efektem terapii kremem Dermaveel jest także: 

• redukcja zaburzeń snu o 57%   
 

Liczba pacjentów, n=238 
Spadki oceny zaburzeń snu są istotne statystycznie; p<0,05 pomiędzy wizytami: II do I, III do II oraz III do I. 



Dermaveel redukuje poszczególne objawy skórne 
AZS, zarówno o niewielkim, umiarkowanym, jak               
i znacznym stopniu nasilenia. 

Dermaveel redukuje: 

• rumień   najbardziej zaawansowany  
    charakter zmian 

    ustąpienie rumienia 
    o znacznym nasileniu 
    u 91% pacjentów 

    brak rumienia u 37%   
    pacjentów po terapii 

 

Liczba pacjentów, n=238 
Spadki oceny zaburzeń snu są istotne statystycznie; p<0,05 pomiędzy wizytami: II do I, III do II oraz III do I. 

• sączenie i strupy  ustąpiły u 89% pacjentów 



Dermaveel redukuje poszczególne objawy skórne 
AZS, zarówno o niewielkim, umiarkowanym, jak               
i znacznym stopniu nasilenia 

Dermaveel redukuje: 

• nadżerki   ustąpiły u 87% pacjentów 

Liczba pacjentów, n=238 
Spadki oceny zaburzeń snu są istotne statystycznie; p<0,05 pomiędzy wizytami: II do I, III do II oraz III do I. 

• lichenifikację  ustąpiła u 57% pacjentów 

    44% pacjentów z   

    umiarkowanymi i nasilonymi  

    zmianami na I wizycie 

     

• obrzęk i grudki ustąpiły u 68% pacjentów 



Dermaveel może być zalecany do leczenia AZS 
zarówno u dzieci jak i dorosłych. 

Liczba pacjentów 
n=238 

Niemowlęta, 
n=72 

Struktura demograficzna pacjentów leczonych kremem Dermaveel: 

Najmłodsi 
pacjenci         

w wieku 0-1 lat: 

30% 



Dermaveel jest preparatem bezpiecznym,                     
nie powodującym zaostrzeń i podrażnienia skóry 

Struktura demograficzna pacjentów leczonych kremem Dermaveel: 

Średnia 9 lat 

Minimum 1 miesiąc 

Maksimum 88 lat 

Dane w % 
Liczba pacjentów, n=238 

aż 68% to 
pacjenci w wieku 

0-6 lat: 



Dermaveel jest  skutecznym preparatem w leczeniu 
atopowego zapalenia skóry.  

Krem Dermaveel: 

• wykazuje działanie przeciwzapalne, 
przeciwświądowe oraz zmniejsza suchość skóry  

• redukuje stopień nasilenia zmian AZS o różnym 
charakterze i różnym stopniu zaawansowania 

• może być zalecany do stosowania na każdą okolicę 
ciała, zarówno u najmłodszych pacjentów, 
jak i u dorosłych 

• być może stosowanie kremu  Dermaveel pozwoli 
na zmniejszenie stosowania miejscowych 
glikokortykosteroidów 



 
 
 
 



 
 
 
 



Wyniki badania kremu Dermaveel zostały 
opublikowane w „Alergologii Polskiej” 

Alergologia 
„Polska”,              
nr 4/2015 



Farmaceuci – profile pacjentów 



 
 
 
 

Krem Dermaveel polecamy pacjentom: 

1) z receptą na miejscowy steryd lub inhibitor 

kalcyneuryny 

2) kupującym emolient do kąpieli i / lub balsam               

do ciała jako kontynuację pielęgnacji 

lub przy zaognieniu zmian 

3) szukającym preparatu na AZS, gdyż ma 

zaczerwienioną, swędzącą skórę                           

– przy pierwszej manifestacji problemu ze skórą 

 



 Pacjent z receptą na miejscowy steryd                                           

lub i   lub inhibitor kalcyneuryny 

Benefity z dodania kremu Dermaveel do terapii: 

 wzmocnienie redukcji dokuczliwych objawów AZS 

 zabezpieczenie i regeneracja skóry 

 wzmocnienie funkcji obronnych skóry 

 zapobieganie nawrotom AZS 

 



 Pacjent kupujący emolient do kąpieli                           

 lub balsam do ciała     

Benefity z dodania kremu Dermaveel do terapii: 

 kompleksowe wzmocnienie osłabionych miejsc na skórze 

 zabezpieczenie i regeneracja skóry 

 zapobieganie zaostrzeniom 

 



 Pacjent szukający pomocy w AZS -               

 swędząca, zaczerwieniona skóra     

Benefity z włączenia kremu Dermaveel do terapii: 

 kompleksowe działanie już w fazie wstępnej choroby – 

redukcja objawów i zabezpieczenie skóry 

 wzmocnienie miejsc podatnych na wystąpienie zmian 

 wzmocnienie funkcji obronnych skóry 

 


