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BENZYLBENZOAT NAF 25 % LINIMENT 
 

BRUKSRETTLEDNING FOR SKABBKUR 
 

Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du starter behandling. Det anbefales å starte behandling  
om kvelden. 
 
• Dusj og tørk kroppen godt 
• Klipp og rens alle negler 
• Start innsmøringen ca. 15 minutter etter å ha dusjet. Huden må være helt tørr og ha  
 normaltemperatur 
• Bruk en kompress eller liknende til innsmøringen, kast denne etter bruk 
• Liniment smøres over hele kroppen inkludert ansikt fra hårfestet og ned til og med føttene.  
     Vanskelig tilgjengelige steder på kroppen, som ryggen, ørene og bak ørene, mellom fingre  
 og tær, fotsålen, neglebånd, under neglene, i navlen, de ytre kjønnsorganer og rundt  
 endetarmsåpningen må også smøres.  Unngå øyne og munn   
• Smør ekstra nøye på hendene, håndledd, føttene og anklene fordi de stedene er mest  
 utsatte for skabb 
• Benzylbenzoat skal påføres hele kroppen 2 ganger med ca 10 minutters mellomrom.  
 Det er viktig at huden er helt tørr før innsmøring nr. 2 
• Ved vask av hender før det har gått 24 timer, må hendene smøres igjen 
• Benytt rent tøy/nattøy 
• Etter 24 timer byttes sengetøy og klær. Linimentet dusjes eller vaskes av  
• Samme prosedyre gjentas etter én uke 
 
Behandling av barn:  
Behandling av barn under 7 år må gjøres i samråd med lege. Ved fortynning av liniment benyttes  
Kalisåpesprit (varenr 298496, Spiritus saponis kalini). 
 
Graviditet og amming:  
Opplysninger mangler. Rådfør deg med lege eller apotek før bruk.  
 
Advarsler: 
• MÅ ikke få preparatet i øynene. Skyll straks med vann eller fysiologisk  
 saltvannsoppløsning/øyebadevann. Kontakt lege 
• Preparatet er brannfarlig. Du skal ikke røyke eller være i nærheten av åpne  
 flammer når du påfører linimentet, eller rett etter at det er påført 
• Kan gi smerte og svie ved påføring 
• Produktet kan sette flekker på klær og overflater  
 
Annet: 
Alle personer som tilhører samme husholdning og eventuelle seksualpartnere  
må behandles samtidig. 
Rengjøring av tekstiler og gjenstander er viktig for å forhindre smitte.  
For mer informasjon, se «Skabb-veileder for helsepersonell» fra  
Folkehelseinstituttet, FHI.no 
Dersom man fortsatt har symptomer fire uker etter behandling, kontakt lege. 
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