
BETTAMOUSSE 1 mg/g kutant skum 
betametasonvalerat  

  

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.  

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.  

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.  

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de  

 uppvisar symtom som liknar dina.  

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i 

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.  

  

I denna bipacksedel finner du information om:  

1. Vad Bettamousse är och vad det används för  

2. Innan du använder Bettamousse  

3. Hur du använder Bettamousse  

4. Eventuella biverkningar  

5. Hur Bettamousse ska förvaras  

6. Övriga upplysningar  

  

  

1. VAD BETTAMOUSSE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR  

  

Betametasonvalerat hör till en grupp läkemedel som kallas kortisonpreparat (eller steroider). Dessa 

läkemedel minskar inflammation (rodnad, klåda, ömhet).  

  

Bettamousse används för att behandla vissa hudsjukdomar i hårbotten, t ex psoriasis.  

  

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan 

dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på 

läkemedelsförpackningen.  

  

  

2. INNAN DU ANVÄNDER BETTAMOUSSE  

  

Använd inte Bettamousse  

- om du är allergisk (överkänslig) mot betametasonvalerat eller något av de övriga 

innehållsämnena i Bettamousse  

- om patienten är under 6 år (denna medicin ska inte användas till barn under 6 år).  

  

Meddela läkaren (eller apotekspersonalen) om svaret på någon av dessa frågor är JA, innan du tar 

medicinen så att de kan råda dig hur du skall göra.  

  

Kortisonpreparat skall inte användas vid utvärtes bakteriella infektioner, svampinfektioner, 

parasitinfektioner eller virusinfektioner i hårbotten. Om du har påbörjat behandling för en sådan 

infektion kan du däremot använda Bettamousse kutant skum.  

  

Var särskilt försiktig med Bettamousse  

- Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem.  

- Undvik att få Bettamousse i ögonen.  

- Kortisonpreparat kan dölja, sätta igång eller förvärra en hudinfektion.  

  

    



Användning av andra läkemedel  

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även 

receptfria sådana.  

Samtidig användning av andra läkemedel påverkar ej effekten av Bettamousse.  

  

Graviditet och amning  

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.  

Risk finns att fostret påverkas.  

Läkemedlet utsöndras i modersmjölken men påverkar troligen inte barn som ammas.  

  

Körförmåga och användning av maskiner  

Bettamousse har inge effekter på körförmågan eller förmågan att hantera maskiner.  

  

  

3. HUR DU ANVÄNDER BETTAMOUSSE  

  

Använd alltid Bettamousse kutant skum enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller 

apotekspersonal om du är osäker.  

Om du upplever at effekten av Bettamousse är för stark eller för svag vänd dig till läkare eller 

apotekspersonal.  

  

Massera in skummet två gånger dagligen och använd en mängd som högst är så stor som en golfboll 

varje gång. Skummet skall masseras in i huden i hårbottnen och sitta kvar under dagen eller kvällen. 

Om det är ett barn som skall behandlas kan man behöva mindre mängd skum - rådfråga läkare om 

detta.  

När hudbesvären har förbättrats behöver du bara använda skummet en gång om dagen eller mer sällan. 

Bettamousse skall alltid användas sparsamt. Använd därför så litet som möjligt för att täcka de 

angripna områdena.  

Fortsätt använda medicinen under så lång tid som läkaren ordinerar. Om du plötsligt slutar använda 

den kan ditt tillstånd försämras. Läkaren kommer att kontrollera hur behandlingen fortskrider, 

förmodligen en gång i månaden, för att försäkra sig om att ditt tillstånd förbättras och att du inte 

använder medicinen under alltför lång tid.  

Barn som använder detta skum bör vanligen endast använda det under 5–7 dagar.  

  

1. Kläm ut skummet på ett fat e.d., ej i handflatan eftersom det smälter i kontakt med huden.  

2. Massera in skummet på angripna områden i hårbottnen, inte i håret. Låt håret torka av sig självt.  

3. Tvätta händerna direkt sedan du använt skummet.  

4. Tvätta inte håret direkt efter det att du masserat in skummet, låt det verka över natten eller över  

dagen.  

5. Upprepa behandlingen morgon och kväll eller som läkaren ordinerar.  

6. Undvik eld och direkt värme eftersom produkten är mycket lättantändlig. Spruta inte mot öppen 

eld eller mot heta ytor. Rök inte medan du använder eller håller i burken och håll burken borta 

från all eld.  

  

Du kan tvätta och torka håret strax innan du masserar in skummet.  

  

Skölj ordentligt med kallt vatten om du får skum i ögonen och kontakta läkare om det fortsätter att 

göra ont. Undvik också kontakt med öppna sår, mun och läppar.  

  



Om du använt för stor mängd av Bettamousse  

Tvätta hårbottnen direkt och börja om från början om du fått alltför mycket skum. Det är osannolikt att 

du skulle få några biverkningar av att ha använt för mycket vid ett enstaka tillfälle men om du märker 

några effekter som du undrar över skall du meddela läkaren.   

  

    

Om du har glömt att använda Bettamousse  

Om du har glömt att använda skummet använder du det så fort du kommer på det och fortsätter sedan 

som förut. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa dos tar du en dos och fortsätter sedan 

som förut. Berätta för läkaren vid nästa besök om du missat flera doser.  

  

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.  

  

  

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR  

  

Liksom alla läkemedel kan Bettamousse orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. 

Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för 

biverkningar.   

  

Biverkningar indelas i vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 100), mindre vanliga (färre än 1 

person av 100) och sällsynta (färre än 1 person av 1000).  

Mindre vanliga/sällsynta: Förtvining av huden, hudbristningar, blåmärken, utslag i ansiktet (rosacea). 

Sekundärinfektion (senare tillstött hudinfektion).  

Pigmentförändringar.  

Ökad behåring, inflammation i hårsäckar.  

Hämning av binjurebarkfunktionen. Allergiska reaktioner i form av ökad hudirritation (som kan 

orsakas av betametason, konserveringsmedel).  

  

Om några biverkningar blir värre eller om du marker några biverkningar som inte nämns i denna 

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.  

  

  

5. HUR BETTAMOUSSE SKA FÖRVARAS  

  

Förvaras vid högst 25 °C och i skydd för solljus eftersom detta är en tryckbehållare. Förvaras i skydd 

mot kyla.  

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.  

Används före utgångsdatum som finns på burkens botten (efter EXP:). Utgångsdatumet är den sista 

dagen i angiven månad.  

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör 

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.  

  

  

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration  

- Den aktiva substansen är betametasonvalerat motsvarande 1 mg betametason.  

- Övriga innehållsämnen är cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, etanol, renat vatten,  

 propylenglykol, vattenfri citronsyra, kaliumcitrat, butan/propan.  

  

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Vit, 

skum mousse.  



Behållaren består av en aluminiumburk med en ventil och ett genomskinligt lock. Burken innehåller 

50 eller 100 g skum. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.  

  

Innehavare av godkännande för försäljning  

RPH Pharmaceuticals AB, Lagervägen 7, 136 50 Jordbro, Sverige  

  

Tillverkare  

Pharmasol Limited, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hampshire, SP10 5AZ,  

Storbritannienn eller Aerosol Services Italiana S.r.l., Via del Maglio No.6, Valmadrera,  

23868 LECCO, Italien, eller Recipharm Ltd., Ashton-under-Lyne, Lancashire, OL7 9RR, 

Storbritannien  

  

Denna bipacksedel godkändes senast 03.12.2013  


