
   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN  

  

Hydrocortison Essex 1 % kräm och salva 

hydrokortison  

  

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta 

läkemedel är receptfritt. Hydrocortison Essex måste trots det användas med försiktighet för att 

uppnå det bästa resultatet.  

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

- Vänd dig till apotek om du behöver mera information eller råd.  

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.  

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

information, kontakta läkare eller apotek.  

  

  

I denna bipacksedel finner du information om:  

1. Vad Hydrocortison Essex är och vad det används för  

2. Att tänka på innan du använder Hydrocortison Essex  

3. Hur du använder Hydrocortison Essex  

4. Eventuella biverkningar  

5. Hur Hydrocortison Essex ska förvaras  

6. Övriga upplysningar  

  

  

1.  VAD HYDROCORTISON ESSEX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR  

  

Kortikosteroidpreparaterna, som används utvärtes, delas i fyra styrksgrupper: I Milda, II Medelstarka, III 

Starka och IV Extra starka. Hydrocortison Essex är ett milt verkande glukokortikoidpreparat (grupp I).  

  

Hydrocortison Essex används för kliande hudutslag, atopiska tillstånd, eksem hos barn och solbränna.  

  

Hydrocortison Essex 1 % kräm rekommenderas för akuta och subakuta vätskande hudutslag och 

Hydrocortison Essex 1 % salva för kroniska, torra och fjällande hudförändningar.   

  

  

2.  INNAN DU ANVÄNDER HYDROCORTISON ESSEX  

  

Använd inte Hydrocortison Essex  

- Använd inte Hydrocortison Essex, om du tidigare har fått allergiska symptom vid användning av 

detta eller något annat kortikosteroidpreparat.   

- Man skall inte heller använda Hydrocortison Essex, om man har någon bakterie-, virus- eller 

svampinfektion på huden och infektionen inte samtidigt vårdas med mediciner som förstör mikrober.  

  

Graviditet och amning  

- Rådgör alltid med läkare före användning under graviditet och amning.  

  

Viktig information om några innehållsämnen i Hydrocortison Essex  

Hydrocortison Essex innehåller klorkresol och cetostearylalkohol. Klorkresol kan ge allergiska 

reaktioner. Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).  

  

  



3.  HUR DU ANVÄNDER HYDROCORTISON ESSEX  

  

Hydrocortison Essex påstryks tunt på eksemområdet 2-3 gånger om dagen eller enligt läkarens 

ordination.  

När symptomen är under kontroll, kan antalet applikationer minskas. Om tillståndet inte har förbättrats av 

behandlingen i 2 veckor, bör läkaren kontaktas.  

  

Om läkaren inte ordinerat annat, bör Hydrocortison Essex inte användas med ocklusion. Om besvären 

försämras eller om huden börjar se mycket irriterad och infekterad ut, bör användningen avbrytas och  

läkaren kontaktas.   

  

Berätta för läkare om du samtidigt använder något annat läkemedel.  

  

Hydrocortison Essex bör inte användas på stora kroppsytor eller för längre perioder än läkaren har  

ordinerat.  

  

Läkemedlet bör användas endast på huden. Undvik att få Hydrocortison Essex i ögonen.  

  

  

4.  EVENTUELLA BIVERKNINGAR  

  

Likson alla läkemedel kan Hydrocortison Essex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få  

dem. Följande biverkningar har ibland förekommit vid användning av kortikosteroidpreparater. Kontakta  

läkaren om någon av dessa fortsätter eller känns besvärande: sveda och klåda i huden, hudirritation och  

hudförtunning. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns 

i denna information, kontakta läkare eller apotek.  

  

Om Hydrocortison Essex används på barn måste tillståndet följas mycket noggrant emedan läkemedlet 

absorberas via huden och kan ha verkan på barnets växt eller orsaka andra skador.  

  

  

5.  HUR HYDROCORTISON ESSEX SKA FÖRVARAS  

  

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.  

Förvaras vid högst 25 ºC.  

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. 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 hydrokortison 

Övriga innehållsämnen är:  

Hydrocortison Essex 1% kräm: Klorkresol, cetomakrogol 1000, cetostearylalkohol, flytande paraffin, 

vitt  vaselin, vattenfri citronsyra, natriumcitrat, renat vatten Hydrocortison Essex 1% salva: Flytande 

paraffin, vitt vaselin  

  



Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar  

  

Hydrocortison Essex 1% kräm: Vit, mjuk och homogen kräm,  

50g och 100g aluminiumtub  

Hydrocortison Essex 1% salva: Ofärgad eller gulaktig, transparent, viskos salva, 

100g aluminiumtub  

  

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare  

  

Innehavare av godkännande för försäljning:   

Merck Sharp & Dohme B.V.  

Box 581  

2003 PC Haarlem  

Nederländerna  

  

Tillverkare:   

Schering-Plough Labo N.V   

Industriepark 30   

B-2220 Heist-op-den-Berg   

Belgien  

  

Information lämnas av  

MSD Finland Oy  

PB 46  

02151 Esbo  

  

Denna bipacksedel godkändes senast den 24.10.2012  

  


