
 

 

BIPACKSEDEL 

   
Astellas Pharma 

 

Locoid  kräm, kutan lösning och salva, 

Locoid® Lipid kräm, Locoid Crelo  kutan emulsion 

 

Hydrokortisonbutyrat 

 

 

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

 Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. 

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

 Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Gedet 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 Locoid är och vad det används för 

2. Innan du använder Locoid 

3. Hur du använder Locoid 

4. Eventuella biverkningar 

5. Hur Locoid ska förvaras 

6. Övriga upplysningar 

 

1. VAD LOCOID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR 

 

Kortikosteroider innehållande preparat för utvärtes bruk delas i fyra olika styrkeskategorier: I milda, 

II medelstarka, III starka och IV extra starka. 

Locoid är ett medelstarkt, grupp II kortisonpreparat (glukokortikoid), som lindrar klåda, rodnad eller 

fjällande, som förekommer i vissa hudsjukdomar. 

 

Preparatet används för akuta och kroniska eksem, psoriasis och extern otit. 

 

Det finns fem olika läkemedelsformer av Locoid, som alla innehåller samma mängd  aktiv substans 

hydrokortisonbutyrat.  

 

Användning av olika läkemedelsformer: 

Locoid kräm: vätskande hudsjukdomar 

Locoid kutan lösning: hudsjukdomar i hårbevuxna regioner 

Locoid salva: torra, fjällande hudsjukdomar 

Locoid Lipid kräm: torra hudsjukdomar 

Locoid Crelo kutan emulsion: vätskande hudsjukdomar samt hudsjukdomar i hårbevuxna regioner 

 

2. INNAN DU  ANVÄNDER LOCOID 

 

Använd inte Locoid 

- om du är allergisk (överkänslig) mot hydrokortisonbutyrat eller något av övriga innehållsämnen i 

Locoid 



- som enda preparat i följande tillstånd, därför att de kan skymmas eller förvärras: bakterie-, 

svamp- och virusinfektioner, acne, sår, extern otit, om trumhinnan är perforerad. 

 

Var särskilt försiktig med Locoid 

Undvik att få preparatet i ögonen. Långtidsbehandling med lokal kortikosteroid bör undvikas 

spesiellt hos barn. Hos behandling av barn borde den mildaste möjliga kortikosteroiden användas. 

Hos småbarn kan blöjan öka absorption. Användningen hos barn under 1 år gamla 

rekommenderas inte. 

 

Graviditet och amning 

Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något läkemedel. 

 

3. HUR DU ANVÄNDER  LOCOID 

 

Använd alltid Locoid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotek om du är osäker.  

Vanlig dos är ett tunt lager på eksemområdet 1-2 gånger dagligen. Vid behandling av extern otit 

används kutan lösning: 3-5 droppar i örat 3 gånger dagligen för 7 dagar. 

Maksimal behandlingstid är 3-4 veckor.   

 

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 

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

Om Locoid används långvarigt eller med en täckande förband, kan det orsaka rodnad och 

förtunning av hudet, ådror eller en annan hudirritation. 

Mycket sällan har försämrad binjurefunktion och överkänslighet förekommit.  

 

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

information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 

 

5. HUR LOCOID SKA FÖRVARAS 

Förvaras vid högst 25 C.  

Locoid kräm och Locoid Lipid kräm: Förvaras  i skydd mot kyla. Får ej frysas. 

 

Locoid salva, kräm och Locoid Lipid kräm: Öppnad tub ska användas inom 6 månader. 

Locoid Crelo kutan emulsion och Locoid kutan lösning: Öppnad flaska ska användas inom 8 

veckor. 

 

Det kan vara bra att anteckna datumet när tuben/flaskan öppnas på den tomma platsen på 

kartongen.  

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 

 

Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen.  

 

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 hydrokortisonbutyrat. Locoid innehåller 1 mg hydrokortisonbutyrat per 

gram (kräm, salva, Locoid Lipid kräm, Locoid Crelo kutan emulsion) eller 1 mg 

hydrokortisonbutyrat per milliliter (kutan lösning). 

- Övriga innehållsämnen är: 

 



Locoid kräm: 

cetostearylalkohol, makrogol-25-cetostearyleter, lättflytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyra, 

vattenfri natriumcitrat, butylparahydroxibensoat,  

propylparahydroxibensoat, renat vatten. 

 

Locoid Lipid kräm: 

cetostearylalkohol, makrogol-25-cetostearyleter, lättflytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyra, 

vattenfri natriumcitrat, propylparahydroxibensoat (E216), bensylalkohol, renat vatten. 

 

Locoid kutan lösning: 

glycerol 85 %, povidon, vattenfri citronsyra, vattenfri natriumcitrat, isopropylalkohol, renat vatten. 

 

Locoid salva: 

polyetylen, flytande paraffin. 

 

Locoid Crelo kutan emulsion: 

cetostearylalkohol, makrogol-25-cetostearyleter, solid paraffin, vitt vaselin, borageolja, 

butylhydroxitoluen, propylenglykol, vattenfri natriumcitrat, vattenfri citronsyra, 

propylparahydroxibensoat, butylparahydroxibensoat, renat vatten. 

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 

Locoid Crelo: nästan vit, oparfymerad emulsion 

Kräm och Locoid Lipid kräm: vit eller nästan vit kräm  

Salva: vit eller nästan vit salva  

Lösning: klar, färglös lösning 

 

Förpackningsstorlekar: Locoid salva, Locoid Lipid, Locoid Crelo: 30 g, 100 g; kräm: 30 g, 50 g, 

100 g; lösning: 30 ml, 100 ml, 250 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att 

marknadsföras. 

 

Innehavare av godkännande för försäljning  

Astellas Pharma a/s, Kajakvej 2, 2770 Kastrup, Danmark 

 

Tillverkare 

  

Astellas Pharma Europe B.V., Leiden, Nederländerna eller 

Temmler Italia S.r.l, Carugate (MI), Italien 

 

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av 

godkännandet för försäljning.  

 

Astellas Pharma 

Vaisalavägen 2-8 

02130 Esbo 

Tel. (09) 85606000 

 

Denna bipacksedel godkändes senast den 21.10.2014  

 

 


