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Nästan 2 miljoner vuxna och
barn blir årligen hjälpta av något
av våra hudläkemedel*

Petrolatum

Propylenglykol

Petrolatum tillhör kategorin ”ocklusiva ämnen”.
De viktigaste effekterna av petrolatum är
att det bildar ett hydrofobt skyddande och
mjukgörande skikt på huden 1 samtidigt som
det förhindrar avdunstning av det vatten som
mobiliseras av fuktighetsbevarande ämnen
från de nedre hudlagren 2 . Utan tillsats av
petrolatum finns en risk att huden torkas ut.
Petrolatum anses vara det mest effektiva
ockluderande ämnet och kan reducera TEWL
(TransEpidermal Water Loss) med ca 99%.

Propylenglykol har flera viktiga egenskaper.
En är fuktighetsbevarande där propylenglykol,
dels mobiliserar vatten från djupare hudlager till
epidermis 3 och dels, om luftfuktigheten är
tillräckligt hög (>70%), absorberar vatten från
omgivande luft 4 .

Urea (karbamid)

Karo Pharma erbjuder sjukvården, patienter och allmänhet ett
flertal topikala läkemedel för behandling av olika hudåkommor.
Sannolikt har du redan rekommenderat och förskrivit några
av dessa.

Urea är en naturligt förekommande
fuktighetsbevarare och beskrivs som en av flera
NMF-komponenter (Natural Moisturising Factors)
som är aktiva i stratum corneum (hornlagret).
En NMF-komponent som urea binder vatten i de
övre hudlagren vilket bidrar till hudens elastiska
egenskaper 7 . Dessutom har urea en positiv
inverkan på hydrolytiska enzymer som styr
avskalningen av corneocyterna (keratolytisk
effekt). I likhet med propylenglykol kan urea öka
permeabiliteten för andra aktiva ämnen 8 .1

I den här broschyren vill vi ge dig en överblick av våra produkter,
beskriva verkningsmekanismer, samt ge tips på behandlings
områden där våra hudläkemedel kan ha en plats i terapin.

Mjölksyra

Våra produkters spelpjäser

Mjölksyra är en s.k. AHA (Alpha Hydroxy Acid)
vilket är ett samlingsnamn för flera olika typer
av syror, där mjölksyra är en. AHA-syrorna är
naturligt förekommande och utvinns ur sockret
från olika växter. Mjölksyran har flera egenskaper
och liksom urea och natriumklorid tillhör
den gruppen NMF 11 . Dock, den viktigaste
egenskapen är att mjölksyran har en keratolytisk
peeling-effekt där mjölksyran separerar
corneocyterna från varandra, vilket gör att de
lättare faller av huden 12 . Mekanismen för detta
är inte helt klarlagd men en förklaring kan vara
att mjölksyran bryter upp jonbindningar mellan
corneocyterna som orsakar deras extrema
vidhäftning till varandra.

Våra läkemedels verksamma substanser utgörs till största delen av sju olika ämnen.
Vi har kallat dem ”spelpjäser”, vilka kombineras på olika sätt för att uppnå avsedd effekt.
Här beskriver vi kortfattat dessa spelpjäser. Några av dem kan ha fler egenskaper än
de vi nämner här. I denna broschyr har vi fokuserat på dem som är viktigast för att beskriva
våra produkter.

NMF-komponenter
(Natural Moisturising Factors)
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Natriumklorid
Natriumklorid tillhör, i likhet med urea,
gruppen NMF-komponenter som kan öka den
vattenbindande förmågan i stratum corneum
9 . En mer uttalad förmåga att binda vatten
erhålls när natrumklorid kombineras med
andra NMF-komponenter som t.ex. urea.

Hydrokortison
Hydrokortison tillhör gruppen milda
glukokortikoider (grupp 1) som både har
en inflammationshämmande och en
klådstillande effekt 10 .

Antifungala substanser
Vi har i vår portfölj fyra antifungala produkter.
Dels Cortimyk och Fungoral med de aktiva
substanserna mikonazol respektive ketokonazol.
Dessutom har vi två produkter med ekonazolnitrat,
Pevaryl och Pevisone. Den senare innehåller även
triamcinolonacetonid. Samtliga tillhör gruppen
imidazolderivat som utövar sin effekt genom att
hämma biosyntesen av ergosterol, ett lipidämne
som finns i svampens yttre cellmembran 13 .
Behandlingen orsakar läckage från cellmembranet
vilket leder till nekros hos svampcellen. Mikonazol,
Ekonazol och ketokonazol har effekt mot
flertalet patogena svampar, t.ex. dermatofyter
(mögelsvampar) som oftast orsakar lokala
infektioner i huden och jästsvampar, som
Candida, vilka orsakar infektioner i slemhinnor.
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Vidare har propylenglykol en dokumenterad
(keratolytisk) permeabilitetsökande effekt på
andra aktiva ämnen, som t.ex. kortikosteroider
(betametason) 5 . Dessutom har propylenglykol
dokumenterade antimikrobiella3 och anti-fungala
egenskaper 6 .
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Propylenglykol

Locobase® LPL kräm

Propyless® kutan emulsion

Propylenglykol

Hudskyddande och uppmjukande medel, ATC-kod D02AX

Hudskyddande och uppmjukande medel, ATC-kod: D02AX

Mjölksyra

Locobase LPL är en fet kräm som har två aktiva substanser: propylenglykol (20%)
och mjölksyra (4,5%), samt det ockluderande ämnet petrolatum (vaselin) som
ett tillsatsämne. I LPL kombineras propylenglykolens fuktighetsbevarande och
antimikrobiella effekter med mjölksyrans keratolytiska egenskaper. Locobase®
LPL har en snabb insättande effekt (en vecka) med steady state efter tre till
fyra veckor.
®

Petrolatum

Propyless är en emulsion som innehåller den aktiva substansen propylenglykol (20%) och det
ockluderande ämnet petrolatum (vaselin) som tillsatsämne. Det betyder att Propyless® har en
skyddande, mjukgörande och fuktighetsbevarande effekt, samt en viss antimikrobiell.
Propyless® är en lättinsmord hudlotion som inte kladdar eller svider. Emulsionen är godkänd för
patienter i alla åldrar (även barn från 0 år) och kan användas på hela kroppen och ansiktet.
®

Petrolatum

Terapeutiska indikationer och dokumentation

Terapeutiska indikationer och dokumentation

För behandling av torr hud av olika genes.

Avfjällande och mjukgörande behandling vid iktyos och vid lokaliserad
hyperkeratotisk hud.

Avlägsnar
psoriasisplack

Locobase® LPL har i en kontrollerad studie visat på bättre
klinisk effekt än andra jämförda krämberedningar på fjällning
och torrhet vid behandling av iktyos.10

Propyless® effekter har i en svensk, enkel-blindad studie, jämförts med Fenuril® (urea 40
mg, natriumklorid 40 mg). Studien visade att patienter som behandlades med Propyless®
besvärades i mindre grad av klåda och irritation. Skillnaden var statistiskt signifikant.* Enligt
författarna indikerar resultatet att propylenglykol, som ett fuktighetsbevarande medel, kan
vara lika effektivt som urea och natriumklorid men med mindre hudirritation.11

Förslag på användningsområden
• Behandling av torr hud av olika genes.
• Som underhållsbehandling (i kombination med en kortikosteroid) till patienter
med atopisk dermatit.

Förslag på användningsområden
• Behandling av iktyos.
• För att avlägsna torr, hård, förtjockad och skalig hud på utsatta
hudområden som bröst, rygg, armar, armbågar, ben, hälar, fotsulor,
handflator och/eller hårbotten.
• Vid psoriasis, några dagar före insättning av topikala kortikosteroider/
vitamin D-preparat, för att avlägsna plack och därigenom öka
permeabiliteten och effekten av dessa läkemedel.

• Medicinsk aknebehandling.
• Efter rakning, såväl i ansiktet, som på intima delar.
Propyless® kan också vara ett alternativ till behandling av ”diabetsfot” där
risken för antimikrobiella angrepp är förhöjd.

Förslag på kombinationer

Förslag på kombinationer
Locobase LPL kan med fördel kombineras med Propyless vid
t.ex. behandling av diabetesfot. Här uttnyttjas inledningsvis
LPL:s keratolytiska egenskaper för att få bort kraftiga
förhårdnader och torrsprickor. Därefter sätts Propyless® in
som underhållsbehandling där man utnyttjar produktens
fuktighetsbevarande och antimikrobiella egenskaper.
®

• Vid olika tillstånd med risk för svamp- eller bakterieangrepp på huden, t.ex.
vid seborroiskt eksem.

®

Propyless® kan med fördel kombineras med Locobase® LPL vid t.ex. behandling
av diabetesfot. Här uttnyttjas inledningsvis LPL:s keratolytiska egenskaper för
att få bort kraftiga förhårdnader och torrsprickor. Därefter sätts Propyless®
in som underhållsbehandling där man utnyttjar produktens fuktighetsbevarande och antimikrobiella egenskaper.
Mildison® Lipid vid atopiska och seborroiska eksem är
ytterligare kombinationsmöjligheter.

Förpackningsinformation
Kräm 200 mg/g+45 mg/g (Vit)
100 gram tub
490 gram behållare med dospump (ingår i förmånen)

Vid
underhållsbehandling av
diabetesfot

Förpackningsinformation
Kutan emulsion 200 mg/g vit till ljust grå emulsion
100 gram tub
480 gram burk med pump (ingår i förmånen)

* Klåda p=0,046
Irritation p=0,014

Godkänd
från 0 år

Mildison® Lipid kräm

Hydrokortison

Antifungala
substanser
(Ketokonazol)

Mild glukokortikoid (Grupp I), ATC-kod: D07A A02
Mildison® Lipid kräm innehåller hydrokortison (1%), ett milt verkande, grupp I, kortisonpreparat
som har en inflammationshämmande och klådstillande effekt. Krämbasen i Mildison® Lipid
är en ”olja-i-vatten”-emulsion med hög fettkoncentration. Efter applicering på huden ligger
hydrokortisonet kvar som en depå i stratum corneum, där det långsamt frisätts genom huden.
Hudpenetrationen av Mildison® Lipid kan ökas vid ocklusion.

Fungoral® Schampo
Utvärtes medel vid hudmykoser, ATC-kod: D01AC08

Terapeutiska indikationer
Akuta och kroniska eksem av olika genes.

Den aktiva substansen i Fungoral® schampo är ketokonazol (2%),
som har antifungala effekter på bland annat jästsvampar (Candida,
Malassezia), vilka förekommer i ökad mängd vid seborroisk dermatit.
Fungoral® schampo lindrar klåda och fjällning som vanligtvis
uppträder vid mjäll och seborroisk dermatit.

Förslag på användningsområden
Mildison® Lipid har flera användningsområden
där man eftersträvar att behandla med en mild
kortikosteroid, som t.ex.

Terapeutiska indikationer
Mjällbildning och seborroisk dermatit i hårbotten.

• Atopiska eksem hos patienter i alla
åldrar (även barn).
• Torra, fjällande eksem.
• Lindriga eksem förorsakat av tvål,
rengöringsmedel, kosmetika m.m.
• Insektsbett.
• Solsveda.

Kan
användas
till barn

Förslag på kombinationer
Mildison® Lipid kan med fördel kombineras
med Propyless® vid seborroiska eksem.

Förpackningsinformation
120 ml plastflaska

Förpackningsinformation
Kräm 1% vit
15 gram tub
30 gram tub (ingår i förmånen)
100 gram tub (ingår i förmånen)

Används
även vid
seborroisk
dermatit

Pevaryl

®

Antifungala
substanser
(Ekonazolnitrat)

Antimykotikum med brett spektrum,
ATC D01AC03, ekonazolnitrat
I in vitro studier har ekonazolnitrat ett brett antimykotiskt spektrum med effekt mot
dermatofyter (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton tonsurans,
Microsporum canis, Microsporum audouini, Microsporum gypseum) och jäst (Candida
albicans, Pityrosporum orbiculare) samt vissa grampositiva bakterier.

Välj preparat baserat
på allvarlighetsgraden
av besvären från
svampinfektionen
hos din patient.

Cortimyk®
Antifungala
substanser
(Mikonazolnitrat/
hydrokortison)

Antimykotikum med brett spektrum + mild glukokoretekoid (Grupp I),
ATC D01A C20, mikonazol + hydrokortison
Mikonazol har effekt mot flertalet patogena svampar, både dermatofyter (mögelsvampar) som oftast
orsakar lokala infektioner i huden och jästsvampar, t.ex. Candida som orsakar infektioner i slemhinnor.
Hydrokortison är en kortikosteroid i grupp I med antiinflammatorisk och klådstillande effekt.

Pevisone

Pevisone®
Antifungala
substanser
(Ekonazolnitrat/
hydrokortison)

Färgar ej
av sig på hud
eller kläder och
tvättas enkelt
av med tvål
och vatten

Antimykotikum med brett spektrum + medelstark glukokoretekoid (Grupp II)
ATC D01AC20, ekonazolnitrat + hydrokortison
I in vitro studier har ekonazolnitrat ett brett antimykotiskt spektrum med effekt mot dermatofyter
(Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton tonsurans, Microsporum
canis, Microsporum audouini, Microsporum gypseum) och jäst (Candida albicans, Pityrosporum
orbiculare) samt vissa grampositiva bakterier. Triamcinolonacetonid är en medelstark
glukokortikoid - ett derivat av prednisolon. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd.
Triamcinolonacetonid har antiinflammatorisk, antiallergisk och antipruritisk effekt.

Pevaryl
Tinea (dermatomykoser orsakade av
Trichophyton-, Epidermophyton- och
Microsporumarter), kutan candidiasis,
pityriasis versicolor.
• 30 g aluminiumtub OTC
• 70 g aluminiumtub Rx (ingår i förmånen)

Kombineras
med fördel med
Pevaryl puder vid
fotsvamp. Smörj in det
infekterade området
och använd pudret
i strumpan
eller skon.

Cortimyk
Tinea (dermatofytoser
orsakade av Trichophyton-, Epidermophytonoch Microsporum-arter) och kutana candidiasis
med inflammatoriskt inslag och/eller där
klåda är besvärande
• 20 g aluminiumlaminattub OTC
• 50 g aluminiumlaminattub Rx
(ingår I förmånen)

Lindrar
inflammationstillstånd och
förhindrar svamporganismens
förökning

Initialbehandling vid
eksematiserade dermatomykoser med subjektiva besvär i form
av klåda och irritation.
• 15 g aluminiumtub Rx (ingår i förmånen)
• 30 g aluminiumtub Rx (ingår i förmånen)

Minimitexter
Cortimyk®
Cortimyk (mikonazolnitrat 20mg/g och hydrokortison 10mg/g) ATC-kod: D01AC20. Rx/OTC
läkemedel. Indikation: För behandling av fotsvamp med besvärande klåda, Tinea och kutana
candidiasis med inflammatoriskt inslag och/eller där klåda är besvärande. Datum för senaste
översyn av produktresumé 2017-03-13. Läs bipacksedeln noga. Se www.fass.se för mer information.

Fungoral®
Fungoral (ketoconazol) schampo är ett medicinskt schampo för behandling av mjällbildning och
seborroisk dermatit i hårbotten. Fungoral är ett registrerat läkemedel som kan förskrivas av läkare
eller köpas receptfritt på apotek. ATC kod: D01AC08. Undvik kontakt med ögonen. Datum för
senaste översyn av produktresumé 2009-10-13. För mer information se www.fass.se.

Locobase LPL®
Locobase LPL (mjölksyra, propylenglykol), (Rx), Ff ATC-kod D02AX Kräm 200 mg/g+45 mg/g. 100
gram tub, receptfri, EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
490 gram behållare med dospump, receptfri, 248:57, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
Hudskyddande och uppmjukande medel. Indikation: Avfjällande och mjukgörande behandling
vid iktyos och vid lokaliserad hyperkeratotisk hud. Varningar och försiktighet: Locobase LPL ska
ej användas på brännskadad hud. Toxiska effekter (hyperosmolalitet, metabolisk acidos) finns
rapporterat vid topikal administrering av stora mängder propylenglykolhaltiga beredningar. Barn är
mer känsliga för absorption av propylenglykol via huden jämfört med vuxna. Undvik att få krämen
i ögonen, i öppna sår eller på hud med svår barriärskada. Undvik applikation i hörselgångarna
eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt. Locobase LPL innehåller cetostearylalkohol, som
kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) samt metylparahydroxibensoat, som kan ge
allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda). Locobase LPL kan användas under graviditet. För att
barnet inte i onödan ska exponeras för propylenglykol och mjölksyra peroralt bör Locobase LPL
inte smörjas på bröstvårtorna under amning. Datum för översyn av SPC 2019-03-01. För fullständig
förskrivningsinformation och pris, se www.fass.se.
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Mildison

®

Mildison® Lipid (hydrokortison) 1% kräm i förpackningarna 15 gram, 30 gram (OTC) och 100 gram
(RX). ATC-kod: D07AA02, (Rx) Ff. För behandling av lindriga eksem, solsveda och insektsbett. Barn
under 2 år behandlas endast på rekommendation av läkare. Undvik kontakt med ögonen. Läkare
bör kontaktas om symptomen förvärras eller inte blir bättre efter en veckas behandling. Läs
bipacksedeln noga. Se www.fass.se för mer information.

Pevaryl®
Pevaryl (ekonazolnitrat 1%) ATC-kod: D01AC03. Rx/OTC läkemedel. Indikation: Tinea (dermatomykoser
orsakade av Trichophyton-, Epidermophyton- och Microsporumarter), kutan candidiasis, pityriasis
versicolor. Datum för senaste översyn av produktresumé 2020-12-07. Läs bipacksedeln noga.
Se www.fass.se för mer information.

Pevisone®
Pevisone (ekonazolnitrat 10 mg/g och 1mg/g triamcinolonacetonid) ATC-kod: D01AC20. Rx läkemedel.
Indikation: Initialbehandling vid eksematiserade dermatomykoser med subjektiva besvär i form
av klåda och irritation. Datum för senaste produktresumé 2021-05-16. Läs bipacksedeln noga.
Se www.fass.se för information.

Propyless®
Propyless (propylenglykol), OTC, F ATC-kod: D02AX. 200 mg/g kutan emulsion. Mjukgörande lotion.
Ingår i förmånen. Indikation: Behandling av torr hud av olika genes. Varningar och försiktighet:
Använd inte i hörselgångarna eller på brännskadad hud. Propyless innehåller cetylalkohol, som kan
ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Datum för översyn av produktresumé 2021-03-01. För
fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.
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Fungoral.se
Locobase.se
Mildison.se
Propyless.se
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