Hydrokortison
Trimb
Tre säljargument för kunderna:
Behandlar lindriga eksem, insektsbett
och solsveda

Antiinflammatorisk
Klådstillande

Övrig information
Kan användas av gravida
och ammande.
Fetthalt salva: 100 %, fetthalt kräm: ca 28 %.

Storlek
20 och 50 gram (100 g RX).

Hållbarhet
3 år. Se utgångsdatum på förpackningen. Gäller även
öppnad förpackning.

STICK

SVID

Restriktioner

KLI

Hydrokortison Trimb är en milt verkande hydrokortisonkräm/salva som motverkar inflammation
och minskar därmed svullnad och rodnad.

Rekommenderas till
Lindriga eksem, insektsbett, klåda och solsveda.

Användning

 Kontakt med ögonen skall undvikas.
 Ska inte användas i öppna sår
 Barn under 2 år ska endast behandlas
efter läkares ordination
 Behandlingstiden bör inte överstiga 4-6
veckor om inte patienten övervakas
regelbundet av läkare
 Vid samtidig infektion ska lämpligt svampmedel eller antibiotikum administreras
 Ej lämplig för behandling av perioral
dermatit, rosacea och acne vulgaris

Fler försäljningstips!

Stryk ut ett tunt lager morgon och kväll eller enligt
läkares föreskrift. Efter 3-4 dagar kan antalet påstrykningar med Hydrokortison Trimb vanligen minskas och
behandlingen alterneras med en mjukgörande kräm.
Om symptomen inte har förbättrats efter
1 vecka, kontakta läkare för rådgivning.

 Bör finnas i allas ”husapotek”
 Mild steroid (tunnar inte ut huden)
 Marknadsledare*
 Hydrokortisonkräm är lämplig att
använda på eksem som vätskar sig
*IMS dec 2017

Hydrokortison - kräm

Hydrokortison - salva

EAN: 7315981128470

EAN: 7315981130763

VNR: 11 28 47

VNR: 11 30 76

Hydrokortison Trimb 1% kräm och salva i förpackningarna 20 gram och 50 gram (OTC) samt 100 gram (RX).
ATC-kod: D07AA02. Indikation: Akuta och kroniska eksem av varierande genes. Anogenital pruritus.
Barn under 2 år behandlas endast på rekommendation av läkare. Undvik kontakt med ögonen.
Datum för senaste översyn av produktresumé 2017-03-09. Se www.fass.se för mer information.

HUR
FUNGERAR
PRODUKTEN?
Hydrokortison är en så kallad kortikosteroid och
fungerar som det kroppsegna hormonet kortisol.
Kortisol är den viktigaste steroiden som kroppen bildar.
Kortisol bildas vid stress och blir till kortison. Kortison
minskar ämnen i kroppen som ger inflammation.
Hydrokortison Trimb är en milt verkande hydrokortisonkräm/salva som motverkar inflammation och minskar
därmed svullnad och rodnad. De verkar även klåd
stillande och kan av läkare även rekommenderas
till det vanliga besväret analklåda.
Hydrokortison Trimb används vid lindriga eksem,
insektsbett samt vid solsveda.
Eksem är samlingsnamn på ytliga hudinflammationer som oftast är långvariga och icke smittsamma.

Oftast får man ett eller flera symptom som
rodnad, knottror, småblåsor, förgrovning av
huden och fjällning. Eksem kan ha flera orsaker som
ärftliga faktorer eller ämnen som kommer i kontakt
med huden till exempel nickel och tvättmedel, så kallat
kontakteksem. Behandling av eksem går ut på att dämpa
inflammationen i huden och läka det skadade eller försvagade yttersta hudlagret. De viktigaste läkemedlen är
mjukgörande medel och kortison som smörjs på huden.
Hydrokortisonkräm är lämplig att använda på eksem
som vätskar sig.
Salvan är fetare och passar bättre på torra och fjällande
eksem. Eftersom salvan är fet kan den kännas kladdig.
Det kan därför vara bra att använda krämen
på dagen och salvan på natten.

Aktiv substans och hjälpämnen - kräm

Aktiv substans och hjälpämnen - salva

Hydrokortison
(1 gram kräm innehåller 10 mg hydrokortison)

Hydrokortison
(1 gram kräm innehåller 10 mg hydrokortison)

Cetostearylalkohol

Lättflytande paraffin

Makrogolcetostearyleter

Vitt vaselin

Lättflytande paraffin
Vitt vaselin

Läs mer på www.hydrokortison.se

Citronsyra
Natriumcitrat
Metylparahydroxibensoat (E218)
Etylparahydroxibensoat (E214)
Propylparahydroxibensoat (E216)
Butylparahydroxibensoat
Isobutylparahydroxibensoat
Vatten

FÖR MER INFORMATION:
Trimb Healthcare
Östermalmsgatan 19
114 26 Stockholm
T: 08-12 13 52 00
E: info@trimb.com
www.trimb.com
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