
Diproderm  0,05 % kräm 

betametasondipropionat  

  

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 Diproderm är och vad det används för  

2. Att tänka på innan du använder Diproderm  

3. Hur du använder Diproderm  

4. Eventuella biverkningar  

5. Hur Diproderm ska förvaras  

6. Övriga upplysningar  

  

  

1.  VAD DIPRODERM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR  

  

Preparatet som innehåller kortikosteroider, som används utvärtes, klassificeras enligt fyra styrkor: I 

Milda, II Medelstarka, III Starka och IV Extra starka. Diproderm är ett starkt verkande 

kortikosteroidpreparat (grupp III) som lindrar inflammation och kliande.  

  

Diproderm används för lokal behandling av inflammatoriska och allergiska hudsjukdomar. Diproderm 
lindrar svullnad, rodnad och kliande.  

  

Kräm är avsedd för akuta och vätskande hudutslag.   

  

  

2.  INNAN DU ANVÄNDER DIPRODERM  

  

Använd inte Diproderm  

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

innehållsämnen i Diproderm.  

- om du har tidigare fått allergiska symptom vid användning av denna eller något annat 

kortikosteroidpreparat.   

- om du har någon bakterie-, virus- eller svampinfektion på huden.  

  

Graviditet och amning  

Rådgör alltid med läkare före användning under graviditet och amning. Rådfråga läkare eller apotek 

innan du tar något läkemedel.  

  

Viktig information om något innehållsämne i Diproderm  

Diproderm kräm  innehåller klorkresol och cetostearylalkohol. Klorkresol kan ge allergiska reaktioner. 

Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).  

  

  



3.  HUR DU ANVÄNDER DIPRODERM  

  

Använd alltid Diproderm enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är 

osäker.  

  

Diproderm kräm påstryks tunt på eksemområdet en eller två gånger dagligen (på morgonen och på 

kvällen). Om läkaren inte ordinerat annat, bör Diproderm inte användas med ocklusion. Vid behandling 

av huden i ansiktet, halsen, genitalier eller i hudveck t. ex. armhålor och ljumskar måste man vara 

speciellt försiktig.  

  

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

  

Diproderm bör inte användas på stora kroppsytor.   

  

Berätta för läkare om du samtidigt använder något annat läkemedel.  

  

Om besvären försämras eller ser infekterade ut, bör läkaren kontaktas.  

  

Om du använt för stor mängd av Diproderm  

Om för stor dos har använts, för långvarigt eller läkemedlet har hamnat i munnen eller svalts, kontakta 

läkare.  

  

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

  

  

4.  EVENTUELLA BIVERKNINGAR  

  

Likson alla läkemedel kan Diproderm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få  dem. 

Följande biverkningar har ibland förekommit vid användning av Diproderm: sveda och klåda i huden, 

hudirritation och hudförtunning.  

  

Om Diproderm används på barn måste tillståndet följas noggrant emedan läkemedlet absorberas via 

huden och kan ha verkan på barnets växt eller orsaka andra biverkningar.  

  

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

information, kontakta läkare eller apotekspersonalen.  

  

  

5.  HUR DIPRODERM 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 betametasondipropionat. En gram Diproderm kräm innehåller 0,64 mg 

betametasondipropionat motsvarande 0,5 mg betametason.  

Övriga innehållsämnen är: Klorkresol, cetomakrogol 1000, cetostearylalkohol, flytande paraffin, vit 

vaselin, natriumdivätefosfatdihydrat, fosforsyra, renat vatten  

  

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar  

Vit och mjuk, olja-vatten emulsion,  

100g aluminiumtub  

  

Innehavare av godkännande för försäljning   

  

Merck Sharp & Dohme B.V.  

Box 581  

2003 PC Haarlem  

Nederländerna  

  

Tillverkare  

  

Schering-Plough Labo n.v.  

Heist-op-den-Berg,   

Belgien  

  

Information lämnas av  

MSD Finland Oy  

PB 46  

02151 Esbo  

  

Denna bipacksedel godkändes senast den 24.10.2012  

  


