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Mildison, Propyless, Cortimyk och Scheriproct och är läkemedel. Läs fullständig produktinformation på produktsidorna eller på www.fass.se.



Med ett brett utbud av insiktsbaserade  
varumärken och tjänster – från recept
belagda läkemedel till kosmetiska produkter 
– ger vi partners och konsumenter de  
val möjligheter, den kunskap och den 
tillgänglig het de behöver för att hålla  
sig friska. Vi kallar det ”Smart choices  
for everyday healthcare”.

Vi tror på livslångt lärande och är stolta över att 
vara en del av människors vardag. Vi levererar i 
enlighet med våra målsättningar varje dag, väg
ledda av insikter från omvärlden och våra gemen
samma värderingar.

Vi vill ge människor kontroll över sin vardagshälsa 
– så att de kan göra smarta val och leva livet fullt 
ut. Varje dag.

Våra fyra grundvärderingar definierar vilka vi är 
och vägleder oss i vår affärsverksamhet.

CHALLENGE
Vi vågar utforska och utmana konventioner i  
branschen. Och vi gör alltid det smarta valet.  
Om det finns ett bättre sätt att göra saker på,  
så ser vi till att hitta det.

Innehåll

ACT
Framåtanda ligger i våra gener. När vi gör något, 
gör vi det till hundra procent – men aldrig på  
bekostnad av vår integritet. Vi uppnår våra mål  
genom tillit och tydligt verkställande.

CONNECT
Vi arbetar tvärfunktionellt och tillsammans med 
våra kollegor, partners och slutanvändare för att 
hitta den bästa vägen framåt.

CARE
Omsorg ligger till grund för allt vi gör. Vi bryr oss om 
människors hälsa och välmående. Och vi bryr oss 
om vår omvärld.

Utges av Karo Healthcare, Klara Norra Kyrkogata 33, 111 22 Stockholm Sweden, www.karohealthcare.com

Glöm inte att noga läsa bipacksedeln 
inför användning av alla våra produkter.

Vill du komma i 
kontakt med oss? 

Tveka inte! Se hur på baksidan.

Vi på Karo Healthcare har 
välkända & välanvända 
produkt serier utvecklade 

för våra små.
Vi vill hjälpa människor att få ut så mycket som möjligt av livet, varje dag.  

Att hålla sig vid god hälsa är en förutsättning för det.
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Precis som ett hus som är byggt av tegel 
med murbruk emellan, är hudens yta 
(hornlagret) uppbyggd av hudceller med 
fett som binder samman och förhindrar 
att vatten avdunstar. När huden blir torr 
beror det på att fuktigheten i hornlagret 
har blivit för låg. Då finns det ökad risk 
för att främmande ämnen kan tränga 
in i sprickor i huden, som då kan bli 
inflammerad. 

Benägenheten för torr hud och eksem 
kan vi inte bota. Däremot kan vi ofta 
lindra och minska symtomen av  
besvären genom egenvård. 

Orsaken till eksem kan inte behandlas, 
men det går att förlänga de goda 
perioderna med hjälp av fuktbindande 
och mjukgörande specialkrämer som 
smörjer och stärker hudbarriären. 
Det gör stor skillnad för de drabbade 
barnen i det dagliga livet att ha möjlig
het att förlänga de goda perioderna. 

Eksemhuden är vanligen torr och skör 
och har därför en nedsatt barriär
funktion. När ett eksem blossar upp  
akut ser man både rodnad och svullnad 
och ibland även små vätskande blåsor.

Vanligtvis har man perioder där symto
men förbättras, följt av perioder där de 
blir värre, så kallade skov. 

TIPS INFÖR BADET
Nyfödda barn har ett naturligt skydd av huden, så det finns 
ingen anledning att skynda med det första badet. Den första 
tiden räcker det att använda en mjuk tvättlapp. 

NÄR DU BADAR DITT BARN
• Badvattnet ska vara 35–37 ºC. Använd eventuellt en bad

termometer. 
• Ha inte tvål i badvattnet – det torkar ut huden. Vatten 

räcker och om det behövs, använd en skvätt badolja som 
rengöring. 

• Se till att hålla hudveck torra – även de dagar då barnet  
inte badar. 

• Många små barn tycker inte om att bli helt avklädda, så 
vänta med att ta av tröjan till precis innan barnet ska bada. 

• Se till att barnet inte är hungrigt eller trött när det ska badas. 

Torr hud Eksem
Torr hud är ett vanligt problem hos barn som kan öka  

risken för inflammerad hud och eksem. 
Eksem förekommer i olika former och beror på att huden är inflammerad.  

Det är vår vanligaste hudsjukdom som drabbar upp till 20% av barn  
och 2–8% av vuxna i de flesta länder i världen.

Det handlar dels om att inte utsätta  
sin hud för försämrande faktorer,  
såsom att bada varmt alltför ofta,  
och att undvika irriterande ämnen  
och syntetkläder som kan skava eller  
bli för varma, samt att skapa hållbara 
rutiner för att bibehålla barnets hud
barriär intakt. 

Det är även ett välkänt faktum att  
torr hud är mer väderkänslig och  
vanligare under de kallare vinter
månader och i torrare klimat.  
I Sverige är risken att få torr hud  
som störst under vinter halvåret.

Atopiskt eksem är den vanligaste 
formen av eksem och påverkar både 
hudens hälsa och livskvalitet. Atopiskt 
eksem måste därför tas på allvar.

Böjveckseksem brukar vanligen bryta ut 
innan ett års ålder och kan leda till röda, 
fjällande och knottriga utslag som kliar. 

Eksemet börjar ofta på kinderna och 
sprider sig sedan till andra delar av 
kroppen, framförallt knäveck, armveck 
och blöjområdet. Klådan kan vara 
väldigt besvärlig och leda till att huden 
spricker och blir infekterad av bakterier 
som lever naturligt på huden, vilket i sin 
tur kan göra att eksemet börjar vätska 
sig. Hos de minsta barnen ses ibland ett 

Riktlinjerna för behandling av torr hud 
inkluderar daglig smörjning med mjuk
görare som hämmar avdunstningen av 
vatten. En förutsättning för detta är att 
barnen trivs med sin produkt och att 
familjen kan skapa en rutin som fungerar 
i vardagen.

samband mellan eksem och allergier, 
framför allt mot födoämnen. Detta ska 
dock utredas av vården innan ute
slutande av födoämnen för barnen. 
De flesta barn blir kvitt sina besvär  
efter ca 810 års ålder, men hos vissa  
kan eksemen komma att blossa upp 
igen efter tonåren.

Eksem och torr hud kan ofta göra huden 
irriterad och ge uppkomst av klåda. 

Ju mer man kliar desto mer klåda. Därför 
är det viktigt att hålla huden mjuk och 
smidig genom att smörja regelbundet.

NORMAL  
BARRIER

DEFECTIVE 
 BARRIER

Ceramides

Corneocyte

Irritants and 
allergens

Transepidermal 
water loss:

Produkttips
Flaska med pump är praktiskt i vardagen och  
tillgängligheten i hemmet:

Decubal Clinic Cream 475g med 38% fett. 

Propyless* – en lättabsorberad hudlotion för kropp, 
händer och ansikte utan sveda för vuxna och barn 
med torr och kliande hud från 0 år. 
 
Ha även en smidig tub med kräm tillgänglig för 
snabb applicering på språng eller på förskolan. 
Gärna en som kan användas vid kalla väder
förhållanden, som en klimatkräm för kinder och 
ansikte. Här passar Locobase Protect (Fet kräm) 
100g eller Decubal Junior Cold Cream, båda med 
70% fett.

Tips! 
Decubal  

Shower & 
Bath Oil

1. Mild kortison
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EMOLLIENTS/MOISTURISERS AND TOPICAL  
CORTICOSTEROIDS ARE THE MOST PRESCRIBED  
TREATMENTS FOR ATOPIC ECZEMA IN EUROPE. 

2. Mjukgörare

Vid akut fas och utslag av atopiskt eksem så behandlas detta 
oftast med topikala kortikosteroider. Konsekvent applicering 
av ett mjukgörande medel underhåller den torra huden och 
mildrar obehag. Det är rekommenderat att fortsätta använda 
mjukgörare även efter det att eksemet har läkt ut. 
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HUDVÅRD ATT LITA PÅ – SEDAN 1988

#1 Locobase Repair är 
Sveriges mest köpta 
hudvårdskräm1

Torr hud är ett vanligt problem som kan öka risken för inflammerad hud och eksem. 
Var tionde svensk har någon form av eksem. Orsaken till eksem kan inte behandlas, 

men det går att förlänga de goda perioderna med hjälp av fuktbindande och mjuk-
görande specialkrämer som smörjer och stärker hudbarriären. Det gör skillnad i det 

dagliga livet att ha möjlighet att förlänga de goda perioderna.  

Varumärket Locobase kom till för över 30 år sedan när en grupp 
skandinaviska hudläkare utvecklade en specialkräm för torr och 
känslig hud. Idag är Locobase en serie väldokumenterade hudvårds
produkter som kliniskt bevisats hjälpa vid torr, känslig, skadad och 
fjällande hud. Det är ett varumärke som många inom hälso och 
sjukvården litar på. Petra Kjellman, hudläkare vid Diagnostiskt Centrum 
Hud i Stockholm, säger: “Vi möter personer med mycket torr och 
problematisk hud och med atopiskt eksem. Jag rekommenderar ofta 
Locobase mjukgörande specialkrämer som med sitt höga fettinnehåll 
skyddar och återuppbygger hudens barriärfunktion.”

Underhåller torr hud och förlänger de goda perioderna 
Huden är kroppens största organ och har flera viktiga uppgifter, 
bland annat att skydda mot bakterier och skadliga ämnen från att 
tränga in i kroppen. En försvagad hudbarriär har sämre förmåga 
att kontrollera vatten nivån i huden, vilket i sin tur orsakar torr 
hud, något som är mycket vanligt. Hudens fukt nivå spelar stor roll 
när det gäller att förebygga skador på hudbarriären. Locobase 
Repair ger en omedelbar och långvarig återfuktning. 
Krämen tillför en optimal kombination av hud identiska fettämnen 
som finns naturligt i hudens egen barriär och som påskyndar 

hudens egen reparationsprocess. Detta är särskilt viktigt för 
personer med känslig hud och en försvagad hudbarriär, till exempel 
atopiker som behöver kompletterande och uppföljande hudvård till 
behandling med kortisonsalvor.

NYHET!  
LOCOBASE® ITCH RELIEF COOLMOUSSE
Svalkande mousse som omedelbart lugnar torr, irriterad och kliande 
hud. Moussen återfuktar dessutom huden och absorberas snabbt 
utan att kladda. Itch Relief Coolmousse kan användas på hela kroppen, 
även i ansiktet. Den kan även användas som komplement till 
mjukgörande produkter. Passar hela familjen, även spädbarn från 
3 månader. Med 2QRkomplex (renat från Aloe Barbadensis Leaf 
Extract) som återfuktar och lugnar huden.

Gör såhär:
Applicera moussen varsamt på det drabbade hudområdet på 
kroppen eller ansiktet. Kan användas så ofta det behövs. För ökad 
kylande effekt, förvara produkten i kylskåpet. Vill du använda Itch 
Relief Coolmousse tillsammans andra produkter så använd gärna 
moussen först för direkt lugnande känsla på huden.

Kortisonfri eksembehandling

Flera kliniska studier har bekräftat det som hudläkare och  
generationer av skandinaver redan vet. Locobase® produkter  
är skonsamma mot huden och ett smart val vid torr, sprucken 
och skadad hud. I en användarstudie där man bad fler än 400 
personer att testa Locobase® Repair rekommenderade över  
93% produkten.

När du har mycket torr eller eksembenägen hud, är det skyddande 
yttre hudskiktet mer mottagligt för skador på hudbarriären, vilket 
innebär att den lätt förlorar fukt och kan vara mer mottaglig för 
allergener, irriterande ämnen och bakterier. Vi kan inte undvika 
allt som irriterar huden i vardagen men vi kan få mjuk, smidig 
och intakt hud genom att smörja den ofta med en fet kräm 
som Locobase® Fet Kräm eller Locobase® Repair.
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The atopic  
skin cycle
When atopic eczema 
becomes itchier 
patients scratch more. 
Scratching the eczema 
leads to more itch and 
setting the itchscratch
itch pattern. 

TRIGGANDE FAKTORER 
FÖR EKSEM
• Långa, heta duschar eller bad
• Värme
• Stress
• Upprepat kliande
• Klimat så som: kallt torrt väder
• Fysiska irriterande ämnen (t ex. smuts,  

sand, rök)
• Tvålämnen, rengöringsmedel
• Ull och syntetiska tyger
• Allergener (pollen, mjäll, damm)

Rekommenderas 
av Asthma  
Allergy Nordic

Locobase® Eczema Cream är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning. 

FRÅN
3 MÅNADER

Locobase® Eczema Cream är för den som föredrar en kortisonfri kräm för behandling av symtom vid 
atopiskt eksem. Locobase Eczema Cream minskar klåda, torrhet och rodnad och har kliniskt bevisad 
effekt på eksemhud. Krämen mjukgör och återfuktar samt går snabbt in i huden utan att kladda. 
 
FÖRDELAR MED LOCOBASE ECZEMA CREAM

 Minskar klåda, torrhet och rodnad
 Mjukgör och återfuktar
 Kliniskt bevisad effekt
 Lätt att applicera och går snabbt  
in i huden

 Kortisonfri och oparfymerad

1 IQVIA sellout unit sales. Total Pharmacy. MAT Aug 2022.

NYHET!

NY
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Decubal Shower & Bath Oil
200 ml, 500 ml 
Fetthalt: 47 %

Mild dusch- och badolja med milda, rengörande ingredienser 
och naturliga oljor som mjukgör och vårdar huden samtidigt 
som den gör rent. Oljan är vattenlöslig och passar både i badet 
och i duschen som en rengörings- och badprodukt för  
hela familjen. Allergicertifierad och vegansk.

Decubal Clinic Cream
100 g, 250 g, 475 g med pump 
Fetthalt: 38 % 
PH-värde: 4,5

Den första produkten från Decubal, Clinic Cream, är en mild och  
skonsam hudkräm som vårdar och återfuktar torr och känslig hud.  
Decubal Clinic Cream kan användas dagligen över hela kroppen av 
hela familjen. Passar också utmärkt vid t.ex. blöjbyte och efter badet.
Innehåller ämnen som liknar hudens egna och tas därför lätt 
upp av huden och hjälper den att kapsla in fukten. Decubal Clinic 
Cream är rik på det naturliga fettämnet lanolin, som hjälper 
krämen att snabbt tränga in i huden. Decubal Clinic Cream är  
allergicertifierad, oparfymerad och fri från färgämnen vilket gör 
att den är lämplig även för personer med känslig hud.  
Tips! Kan användas i badet eller på fuktig hud då den är vattenlöslig. Decubal Anti-Itch Gel

100 ml 
PH-värde: 6,0

Lindrande och fuktgivande gel för torr, känslig och irriterad hud.
Kan användas av hela familjen, även barn och spädbarn efter 
behov, både i ansiktet och på kroppen. Lättapplicerad och går 
snabbt in i huden. Innehåller aktiva ingredienser som verkar 
klådstillande och lugnande. Innehåller bl a glycerin och vitamin B5. 
Decubal Anti-Itch Gel är ett komplement till den ordinarie  
hudvårdsrutinen. Den är allergicertifierad, parfymfri och vegansk.

Decubal Lips & Dry Spots Balm
30 ml 
Fetthalt: 99 %

Den här näringsgivande och mjukgörande salvan med bivax och hög - 
renat lanolin hjälper såväl torra, fnasiga läppar som röd och irriterad  
hud runt munnen hos både stora och små. Den är fri från vatten och 
passar bra för torra hudpartier på hela kroppen, såsom t ex trasiga 
nagelband, nariga knogar och slickeksem.

Expertvård för torr och känslig hud.
Decubals produkter riktar sig till personer med torr och känslig hud.  

Alla våra produkter är utan parfym och färgämnen.

Decubal Junior Cream
200 ml, 100 ml 
Fetthalt: 38 % 
PH-värde: 4,5

Vårdande och skyddande allround-kräm för barn i alla åldrar. 
Krämen är speciellt utvecklad för barns hud och används 
förebyggande för torr och känslig hud. Krämen innehåller bl.a. 
glycerin som återfuktar och hjälper till att binda fukten i huden. 
Decubal Junior Cream är allergicertifierad och vegansk.

Decubal Junior Cold Cream
100 ml 
Fetthalt: 70 % 
PH-värde: 4,5

Extra skyddande, filmbildande kräm med hög fetthalt, speciellt 
utvecklad för barn. Ger huden ett skyddande lager av kräm som 
motverkar torra, röda kinder som barn lätt får vid kallt väder.

Decubal Junior Hair & Body Wash
200 ml 
Fetthalt: 1 %

Mild hår- och kroppstvätt för barn och spädbarn med torr och 
känslig hud. Noggrant utvalda ingredienser som rengör och 
vårdar. Rengör håret och huden skonsamt utan att torka ut.
Berikad med återfuktande ingredienser som hjälper huden att 
behålla sin naturliga fuktbalans. Lugnar torr hud i hårbotten.
Innehåller konditionerande ingredienser som gör håret lättare 
att kamma ut. För dusch och bad. Dermatologiskt testad på 
känslig hud. Oparfymerad, utan färgämnen och allergicertifierad.

Finns på 
ditt apotek

Decubal Lipid Cream
100 ml, 200 ml, 500 ml med pump 
Fetthalt: 70 %
PH-värde: 4,5

En intensivt närande och fuktgivande fet kräm med högt fett-
innehåll för mycket torr och problematisk hud. Decubal Lipid 
Cream innehåller vaselin och paraffin som lägger en skyddande 
hinna på huden, som därmed får hjälp att bevara sin fukt och 
behålla sin elasticitet. Krämen har en lätt konsistens som snabbt 
tränger in i huden. Den kan användas av hela familjen dagligen 
på hela kroppen, även ansiktet. Decubal Lipid Cream är allergi-
certifierad och vegansk.

Decubal Junior
Oparfymerad och allergicertifierad hudvård för de minsta.

NYHET!

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+
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Våra produkters spelpjäser
Våra hudläkemedels verksamma substanser utgörs till största delen av sju olika ämnen,  

vilka kombineras på olika sätt för att uppnå avsedd effekt. Vi har kallat dem ”spelpjäser”.  
Nedan beskrivs kortfattat dessa spelpjäser och deras viktigaste egenskaper. 

Lilla skolan om de  
aktiva ingredienserna  
i våra hudläkemedel

Petrolatum
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
Propylenglykol har flera viktiga egenskaper. En är fuktighets
bevarande där propylen glykol, dels mobiliserar vatten från djupare  
hudlager till epidermis 3  och dels, om luft   fuktigheten är tillräckligt  
hög (>70%), absorberar vatten från omgivande luft 4 . Vidare  
har propylenglykol en dokumenterad (keratolytisk) permeabilitets  
ökande effekt på andra aktiva ämnen, som t.ex. kortikosteroider 
(betametason) 5 . Dessutom har propylenglykol dokumenterade 
antimikrobiella3 och antifungala egenskaper 6 .

Hydrokortison
Hydrokortison tillhör gruppen milda glukokortikoider  
(grupp 1) som både har en inflammationshämmande  
och en klådstillande effekt 7 .

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 triamcinolon
acetonid. Samtliga tillhör gruppen imidazolderivat som utövar 
sin effekt genom att hämma biosyntesen av ergosterol, ett lipid
ämne som finns i svampens yttre cellmembran 8 . Behandlingen 
orsakar läckage från cellmembranet vilket leder till nekros 
hos svampcellen. Mikonazol 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. 

2
3

5

4

1

Karo Pharma har ett flertal topikala läkemedel  
för behandling av olika hudåkommor i sortimentet. Här är några exempel.

Petrolatum

Propylenglykol

7

6 6
8

Mildison® 
hydrokortison
Mildison Lipid innehåller hydrokortison 
som är ett milt verkande (grupp I) kortison
preparat (mild steroid) för utvärtes bruk i 
form av en fet kräm. Mildison Lipid används 
vid lindriga eksem förorsakat av tex tvål, 
rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett 
samt vid solsveda. 

Propyless® 
propylenklykol
Propyless är en mjukgörande emulsion som 
har vattenbindande egenskaper och viss 
antimikrobiell effekt mot vissa svampar 
och bakterier. Propyless används för att 
behandla torr hud av olika slag.

Cortimyk® 
mikonazolnitrat/hydrokortison
Cortimyk innehåller de aktiva substanserna 
mikonazolnitrat och hydrokortison. 
Mikonazolnitrat är ett svampdödande 
medel och hydrokortison är en mild 
kortikosteroid med en klådstillande och 
antiinflammatorisk effekt. 

Hydrokortison

Antifungala substanser

Hydrokortison
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Mildison Lipid
15 g, 30 g, 100 g

Behandlar och lindrar sedan 1990
En mild kortisonkräm som används vid lindriga eksem 
förorsakat av t ex tvål, rengöringsmedel, kosmetika,  
insektsbett samt vid solsveda.
•	 Verkar	klådstillande	och	antiinflammatoriskt
•	 En självklar produkt i husapoteket

Rekommenderas till: Lindriga eksem förorsakat av  
t ex tvål, rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett samt  
vid solsveda.

Användning: Ett tunt lager Mildison Lipid påstrykes de 
angripna hudområdena 2 gånger dagligen. Efter den första 
förbättringen kan dosen minskas till 1 gång dagligen eller 
2-3 gånger i veckan och alterneras med en mjukgörande 
kräm utan hydrokortison. Kontakta läkare om symtomen 
försämras eller inte förbättrats efter en vecka.
Läs bipacksedeln noga.

Propyless
100 g, 510 g

HUDLOTION FÖR BEHANDLING AV TORR  
OCH KLIANDE HUD. 
En lättinsmord lotion för kropp, händer och ansikte.
Propyless innehåller det verksamma ämnet propylenglykol 
som binder vatten och hjälper huden att behålla fukt.  
Innehåller 9% fett som gör huden mjuk och smidig.
 
• Rekommenderad från 0 år
• Lättabsorberad, återfuktande och fuktbindande 
• Kladdar- och svider inte
• Viss antimikrobiell effekt (mot bakterier och svampar)

REKOMMENDERAS TILL: Alla med torr hud av olika slag. 
Godkänd från 0 år. Kompletterande hudvård vid medicinsk 
aknebehandling. Efter rakning för både män och kvinnor.

ANVÄNDNING: Lotionen stryks på vid behov eller två  
till flera gånger dagligen samt efter kontakt med vatten. 
Stryk på och massera in emulsionen så att huden känns 
fuktig och mjuk men ej kladdig.

Propyless (propylenglykol), OTC, 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. kontakt-
eksem). Läs bipacksedeln noga före användning. 
Datum för översyn av produktresumé 2021-03-01. 
För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.

Material finns  
även på engelska, 

somaliska och  
arabiska

Receptfritt läkemedel (ingår i förmånen). ATC-kod: D07AA02. 
Restriktioner: 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.

KLÅDASVEDASTICK

Dermatofyter eller trådsvampar, som 
de också kallas för förekommer inte 
naturligt i vår hudflora utan kommer 
utifrån och är därmed parasiter på 
vår kropp. Trådsvamparna smittar oss 
från antingen djur eller från en annan 
människa. 

Hud och fotsvamp
Det finns mängder av olika svampar som drabbar oss 

människor i form av svampinfektioner. 

Jästsvamparna däremot bor på oss hela 
tiden och är därmed ett naturligt inslag på 
vår hudbarriär. Svampar som är naturliga 
hos människan ger oftast något lindrigare 
symtom. Många gånger så triggas en över
produktion av dessa jästsvampar där vår 
hud ligger mot hud så som vid magveck, 
ljumskar eller under hakan på små barn. 

Området som är drabbat brukar synas 
som en rodnad och med inslag av små 
vita pustler.

Svamp trivs där det är varmt och fuktigt 
därför är det viktigt att tänka på att torka 
torrt kring de områden som tenderar 
vara fuktiga hos barnen.

Cortimyk kan du köpa receptfritt på apoteket och innehåller 
två verksamma ämnen som tillsammans bekämpar svamp
infektion på ett effektivt sätt. Det ena ämnet, Mikonazol, hjälper 
mot infektion och verkar genom att påverka svampen så att 
den inte kan föröka sig. Det andra ämnet, Hydrokortison,  
är ett milt verkande kortisonläkemedel som är klådstillande  
och minskar inflammation, svullnad och klåda.

INDIKATIONER:
Tinea (dermatofytoser orsakade av Trichophyton, Epidermo
phyton och Microsporumarter) och kutana candidiasis med 
inflammatoriskt inslag och/eller där klåda är besvärande.
 
REKOMMENDERAS TILL:  
Personer som lider av fotsvamp med besvärande klåda.
Cortimyk kan efter läkares ordination även användas 
mot andra typer av svampinfektioner i huden.
 
ANVÄNDNING: 
Fötterna tvättas och torkas noggrant innan krämen appliceras.
Behandla morgon och kväll. Stryk ut krämen tunt på det 
infekterade området och 12 cm utanför. Gnugga in krämen i 
huden med fingret tills den absorberats. Fortsätt behandla minst 
en vecka efter att symptomen försvunnit för att förebygga 
återfall. Behandla inte längre än 4 veckor.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET: 
Om tecken på irritation och överkänslighet uppkommer bör
behandlingen avbrytas. Undvik att krämen kommer i kontakt  
med ögonen. Vid långtidsbehandling av svåra eksem på stora 
kroppsytor hos små barn bör risken för systemeffekt beaktas.
 
ÖVRIGT:
• Cortimyk (mikonazolnitrat och hydrokortison) (Rx)/OTC, Ff
• 20 mg/g + 10 mg/g, kräm
• Receptfritt läkemedel (ingår även i förmånen)
• ATCkod: D01AC2
• Kan användas av gravida och ammande
• Hållbarhet: 18 månader
• Se utg.datum på förpackningen
• Restriktioner: Använd inte Cortimyk till barn under 10 år utan 

läkares ordination.
• Indikation: Tinea (dermatofytoser orsakade av Trichophyton, Epi

dermophyton och Microsporumarter) och kutana candidiasis med 
inflammatoriskt inslag och/eller där klåda är besvärande. 

• Varningar och försiktighet: Om tecken på irritation och överkänslig
het uppkommer bör behandlingen avbrytas. Undvik att krämen kom
mer i kontakt med ögonen. Vid långtidsbehandling av svåra eksem på 
stora kroppsytor hos små barn bör risken för systemeffekt beaktas. 

• Datum för översyn av produktresumé 2020/08.  
För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se

• Läs bipacksedeln noga.

Material finns  
även på engelska, 

somaliska och  
arabiska
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Förkylning
Under de första levnadsåren blir barn och bebisar förkylda ofta.  

Bebisar och barn upp till 2 års ålder blir vanligtvis inte immuna mot det  
virus de smittats av. Äldre barn blir däremot ofta immuna mot viruset  

och det är viktigt för uppbyggnaden av immunförsvaret. 

Istället för förkylning

Nyhet!
från 1 år

Viruseptin har en dubbelverkande effekt:
Kapslar in viruspartiklarna och hindrar dem från att fästa sig i näs- och  
munslemhinnan, som i sin tur minskar risken för spridning

Återfuktar slemhinnan i näsa och svalg och bildar en varaktig, fuktgivande  
skyddsfilm mot virus som försöker etablera sig där

Viruseptin mun- och nässpray kan motverka 
förkylning och influensaliknande symptom, eller 
ge lindring om du redan har hunnit bli sjuk. 

Kliniska studier* visar att Viruseptin:
• Motverkar virus från att spridas
• Minskar risken att en infektion 

kommer tillbaka
• Virusmängden minskade med > 90 %
• Sjukdomstiden minskar med 2 dagar  

i genomsnitt
Unika egenskaper:
• Helt vegansk
• Rekommenderas från 1 år
• Finns som både näs- och halsspray
• Enda förkylningssprayen som testats  

på sjuka patienter1-5

Så fungerar Viruseptin
Den snabbaste vägen för virus att attackera 
kroppen går genom slemhinnan som sitter i 
näsan – i alla fall för de virus som orsakar för-
kylning och influensa.* Om slemhinnan är torr 
eller irriterad, vilket orsakas av bland annat 
luftföroreningar och torr luft, blir det lättare för 
virus att infektera slemhinnecellerna.
Viruseptin nässpray innehåller det verksamma 
ämnet iota-carragenan (Carragelose®), ett 
ämne som utvinns från röda havsalger och 
hjälper kroppens eget försvar att bekämpa 
virus i övre luftvägarna. 
Viruseptin har en dubbelverkande effekt:
• Kapslar in viruspartiklarna och hindrar dem 

från att fästa sig i nässlemhinnan, vilket i 
sin tur minskar risken för spridning.

• Återfuktar nässlemhinnan och bildar en 
varaktig, fuktgivande skyddsfilm mot 
virus som försöker etablera sig där.

Viruseptin munspray innehåller också 
Carragelose® och har samma förebyggande 
och skyddande effekt mot förkylningsvirus 
som nässprayen, fast i de slemhinnor som 
finns i mun och svalg. Sprayen omsluter virus-
partiklarna och förhindrar dem att fästa i 
mun och svalg samtidigt som den återfuktar 
slemhinnorna vilket hjälper kroppens natur-
liga försvar mot förkylningsvirus. Sprayen 
kan användas både för att förebygga och 
behandla förkylning.

En förkylningsspray du kan lita på
Viruseptin är den första förkylningssprayen som haft bevisad effekt i flera stora 
och välkontrollerade studier1-5. Både barn och vuxna som varit drabbade av 
flera olika förkylnings- och influensavirus har ingått i studier av nässprayen.  
I en studie3 fick drygt 200 vuxna med tidiga symtom på förkylning antingen 
Viruseptin eller placebo tre gånger om dagen i en vecka. Virusinfekterade 
patienter som använde Viruseptin blev i snitt friska drygt två dagar snabbare  
än de som fick placebon. En annan klinisk studie1 har visat att Viruseptin  
minskar virusmängden i nässlemhinnan med mer än 90 procent.

Viruseptin®

För hela  
familjen,  
från 1 år

15

Viruseptin är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Alla kliniska studier är publicerade i vetenskapligaa publikationer
*References: 1. Eccles et al. Respiratory Research 2015, 16:121  2. Koenighofer et al. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2014, 9:57  3. Ludwig et al. Respiratory Research 2013, 14:124
4. Fazekas et al. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:147  5. Eccles et al. Respiratory Research 2010, 11:108

Viruseptin® avsvällande nässpray 
Viruseptin avsvällande nässpray är ett förkylningsspray som förebygger och lindrar förkylning 
och influensaliknande symptom, samt verkar avsvällande vid nästäppa. Produkten har en 
avsvällande effekt vid inflammationer i nässlemhinnan orsakade av virusinfektion, allergisk  
reaktion eller bihåleinflammation. Viruseptin avsvällande nässpray kan dessutom användas 
som en skyddande och hållbar återfuktning av nässlemhinnorna.

Varje gång ett barn får en infektion 
bildas nämligen antikroppar som ger 
dem en viss immunitet mot framtida  
infektioner. Från och med tio års ålder 
blir barn inte förkylda oftare än vuxna.

SYMPTOM
Barn och bebisar brukar få samma 
symptom som vuxna vid förkylning – 
hosta, ont i halsen, rinnsnuva, nysningar 

och att man blir täppt i näsan – men får 
oftare värre besvär och även feber. En 
annan skillnad är att en förkylning hos 
bebis och småbarn ofta leder till falsk 
krupp eller öroninflammation. Precis 
som hos vuxna går förkylningar och  
influensa hos barn oftast över av sig 
själva men det finns sätt att lindra  
symptomen och förkorta sjukdoms
perioden: Antibiotika är meningslöst  

för att behandla vanlig förkylning 
och influensa hos bebisar och barn, 
eftersom dessa infektioner nästan alltid 
orsakas av virus och inte bakterier. 
Om barnet får mycket hög feber, ont i 
öronen, svårt att andas eller plötsligt 
blir sämre bör du dock kontakta din 
vårdcentral, eftersom det kan tyda på 
komplikationer som kräver läkarvård.
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Amning
Att amma är förstås tänkt att vara en behaglig stund.  
Men ibland blir det inte riktigt så. Det kan vara så att 

barnet inte får det grepp runt bröstvårtan som ger bäst 
förutsättningar för att amningen ska vara just behaglig. 
Det kan leda till att huden på bröstvårtan spricker och  
blir sårig. Detta kan göra att amningsstunden inte blir 

särskilt avslappnande och man hamnar i en ”ond cirkel” 
där man kanske spänner sig redan innan  

och det faktiskt gör ont att amma. 

Multi-Mam kompresser
Multi-Mam Kompresser lindrar snabbt svullna och ömma bröst-
vårtor, samt skapar en god miljö för läkning. De placeras i Bh:n och 
ska ligga på plats i 10 - 60 minuter.

När ska kompresserna användas, före eller efter amning?
Vi rekommenderar att använda kompresserna direkt efter amning.  
Vid användning precis innan kan det försvåra för barnet, på grund  
av gelen, att få ett ”bra tag”.

Hur länge ska kompresserna ligga på?
Mellan 10 minuter och en timme.

Kan jag använda en kompress flera gånger?
Kompresserna är för engångsbruk.

Kan jag använda kompresserna förebyggande?
Ja, om dina bröstvårtor gör ont eller ömmar efter amning så ger 
kompresserna lindring. Om du vill förebygga problem rekom-
menderar vi Multi-Mam Balm. När man ammar nöts det naturligt 
skyddande fett lagret bort och Multi-Mam Balmen skyddar och 
motverkar detta.

Om mitt barn sväljer gelen från kompresserna, kan det vara farligt?
Nej, gelen är helt ofarlig för ditt barn. Du behöver inte torka av 
gelen innan amning.

Besök www.multi-mam.se för mer info

Multi-Mam Protect
Multi-Mam Protect rekommenderas för att förebygga spruckna 
bröstvårtor och för att hålla huden mjuk och smidig. Balmen 
klibbar inte och går enkelt och snabbt in i huden. Den skyddar 
bröstvårtan genom att ersätta och komplettera det naturliga 
skyddande hudfettet. Den behöver inte tas bort innan amning.

Behöver jag ta torka bort Multi-Mam Protect innan jag ammar?
Nej, den är ofarlig att svälja och har en neutral smak och doft.

Hur ofta ska jag använda Multi-Mam Protect?
Så ofta du önskar. Applicera gärna direkt efter amning – om den 
används precis innan kan det vara svårare för ditt barn att få tag 
om bröstet.

Jag lider av spruckna bröstvårtor och det gör ont. Vad kan jag göra?
Den bästa lösningen är att använda kompresserna först för att 
behandla sprickorna. För att förhindra sprickor att uppstå och för 
att mjuka upp huden, kan du använda en salva. Multi-Mam Balm 
är en salva som stärker och mjukgör hudens vävnad, den har en 
neutral smak och är ofarlig att svälja för ditt barn.

Vad är orsaken till att man får besvär med bröstvårtorna vid amning?
De flesta problem är resultatet av att barnet inte har rätt grepp vid 
amning. Det är viktigt att den känsligaste delen av bröstvårtans 
dras djupt in i barnets mun. Produkter såsom tvål och schampo, 
kan också bidra till att bröstvårtans hud blir torr vilket minskar 
hudens egna skydd. Svamp infektioner, eksem, eller att man har en 
tendens till torr hud är också potentiella orsaker till problem.

MultiMams ingredienser  
kommer till största del från 

naturligakällor och är ofarliga för 
både mor och barn. Alla produkter är 
veganska och baserade på det unika 

och patenterade 2QRkomplexet 
(uttalat ”to cure”) som är en naturlig, 

växtbaserad ingrediens utvunnen 
från växten Aloe Barbandenis. 

Denna hjälteingrediens genererar 
fukt och stöjder den naturliga 

läkningsprocessen.

Viktigt att  
komma ihåg!

Mjölktänderna har tunnare emalj 
än de permanenta tänderna och 
drabbas lättare av karies vilket 
i sin tur kan leda till smärta och 
obehag för barnet. Inte minst 
kan det vara obehagligt att 

behöva laga hål eller ta  
bort tänder i unga år.

Tänder
Att få sina första tänder kan vara lite besvärligt för  

barnet. Inte alla upplever det så men många får svullet  
tandkött, sover oroligt och blir irriterade.  
Vissa barn kan få diarré i samband med  

tandsprickningsperioden.

Multi-Mam BabyDent 
15 ml 

Multi-Mam BabyDent lugnar besvär vid tandsprickning.
• Lugnande gel för barn med tandsprickning 
• Innehåller inte bedövningsmedel
• Baserad på naturliga ingredienser och ofarlig att svälja 

REKOMMENDERAS TILL: Barn som håller på att få tänder.
ANVÄNDNING: Applicera gelen i riklig mängd på det känsliga  
tandköttet så ofta som den lugnande effekten är önskad.
ÖVRIGT: Kan förvaras i kylskåpet för extra lugnande och kylande  
effekt. Innehåller inte bedövningsmedel eller sötningsmedel.
• Baserad på naturliga ingredienser 
• Inga kända biverkningar

Har du fluxat idag?

Flux Junior Tandkräm  0-6 år
50 ml

Flux Tandkräm 0-6 år är en fluortandkräm i gelform. Den är speci-
ellt framtagen för barn från de får sin första tand upp till de är 6 år. 
Smaken är en mild blandning av frukt och mint. Tandkrämen är fri från 
skummedlet SLS – den skummar därför lite mindre än en traditionell 
tandkräm vilket gör det lättare att få bra kontroll på borstningen och 
inte så mycket skum i barnets mun. Den är även fri från andra ämnen 
som barn kan vara allergiska mot som t ex. laktos, ägg och nötter.

• Fluortandkräm i gelform för barn 0-6 år. 

• Fri från allergener och från SLS. Gör att tandkrämen skummar  
mindre, vilket är bra då små barn kan ha svårt att spotta. 

• Bär Tandläkarförbundets rekommendations symbol. 

• Utvecklad i samarbete med svensk tandvård.

Fluorinnehåll:  
1000 ppm F  

Smak:  
mild smak av frukt och mint  

Rekommenderas till:  
Barn mellan 0-6 år

Scanna med din  
mobilkamera för att 
komma till produktfilmen.

Scanna med din  
mobilkamera för att 
komma till produktfilmen.

Scanna med din  
mobilkamera för att 
komma till produktfilmen.
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PoxClin Coolmousse
PoxClin Coolmousse är en produkt som används för att lindra 
symptom vid vattkoppor så som irritation, klåda och överkänslighet.  
Ett mjukt skum som är lätt att applicera och som absorberas 
snabbt och lätt av huden. PoxClin Coolmousse är lämplig även 
för lindring av klåda på större områden vid vattkoppor. PoxClin 
Coolmousse är baserad på ett patenterat bioaktivt 2QR-komplex, 
som bidrar till att skydda och lindra den irriterade huden. PoxClin 
minskar klåda och förbättrar hudens tillstånd och uppbyggnad. 
Begränsar sekundär infektion. Rekommenderas till lindring av 
symptom hos barn med vattkoppor. 

Användning: Skummet appliceras på de utsatta områdena 
minst 3 gånger om dagen, eller närhelst lindring önskas.  
Flitigare användning ökar effekten.

Vattkoppor & skorv
Barn drabbas av särskilda problem och åkommor, speciellt under de första åren.  
Produkterna från KidsClin och PoxClin är specifikt utvecklade för barns behov.

KidsClin Skorv
Ett serum som varsamt tar bort skorv hos späd barn. Minskar  
vätske förlust och återställer hudens barriärfunktion. KidsClin Skorv  
är indicerat för behandling av skorv (infantil seborroisk dermatit). 
Förpackningen innehåller 30 ml serumsprej, en borste för engångs - 
bruk och en kam. KidsClin Skorv serumsprej tas upp av huden och  
verkar genom att lösa upp det klibbiga skiktet av sebum som  
torkat. Den minskar transepidermal vätskeförlust och återställer  
hudens barriärfunktion.

Användning: Spreja 2 gånger i handflatan och applicera/massera in  
serumet på området med skorv. Behandla varje morgon och efter-
middag tills skorven har försvunnit. Använd svamp/borste för att samla 
skorven. Var noga med att sätta tillbaka säkerhetskorken på flaskan 
efter användning. Använd inte KidsClin Skorv efter utgångsdatumet.

Mot  
skorvMot 

vattkoppor

Användning av Mabs kompressionsstrumpor kan enkelt  
lindra och avhjälpa vanliga besvär förenade med ökad  
svullnad i ben och fötter.

Svullen och stel  
i ben och fötter?

 Kliniskt bevisad effekt mot trötta ben  
och svullna fötter

 Hjälper venerna att trycka blodet uppåt  
och ökar blodcirkulationen

 Förebygger åderbråck och blodpropp 

 Sveriges mest sålda kompressions- 
strumpa på apotek 3.

96%  
upplevde att  

symtomen helt eller 
delvis minskade**

Stödprodukter

Mabs är en medicinteknisk produkt. Läs bipacksedeln noga före användning. 

*Referenser: 1. Läkartidningen. 2014,111:CUUE     2. https://rullavagn.nu/artikel/gravid-sa-slipper-du-svullna-fotter-och-aderbrack/ 
3. IQVIA Consumer Health National Sales Audit, CURATIVE AND ELASTICIZED STOCKINGS AND TIGHTS, MAT w0822 
**. Netigate konsumentundersökning dec 2021, 203 deltagare 

Under graviditeten transporterar blodsystemet 20% mer blod än 
normalt. Hormoner gör att venerna blir mer töjbara så de lättare 
ger efter samt livmodern som trycker på venerna. Användning av 
kompressionsstrumpor tidigt i graviditeten minskar risken för  
åder bråck och blodpropp. Det tros vara upp till tio gånger vanligare 
att drabbas av blodpropp som gravid och kan inträffa så långt 
som tolv veckor efter förlossningen. Kompressionsstrumpor klass 1 
kan användas i förebyggande syfte tidigt i graviditeten och  
efter förlossningen. 1.

Åderbråcken - är de för evigt?
Det är vanligt att gravida får åderbråck – hela 50% av alla gravida 
drabbas. Åderbråck beror på att mer vätska ska in i blodkärlen 
och det ger ett ökat tryck på venerna som utvidgar sig och blir 
mer synliga.
– Åderbråck är vanligt på benen, i underlivet eller som hemorrojder. 
På benen syns åderbråck när kärlen blir mer tydliga, blåfärgade 
och ibland ojämna. I underlivet kan svullnaden bli stor eftersom 
hela underlivet är kärlrikt. Det kan vara obekvämt att gå och även 
göra ont. 2.

Även om du inte brukar ha problem med svullna ben och fötter är 
det bra att använda kompressionsstrumpor i förebyggande syfte. 
Framförallt om du står eller sitter mycket i tex jobbet. Långvarigt 
sittande i luften, vid längre flygresor, kan öka risken för blodpropp. 
Det gäller särskilt om du tillhör en riskgrupp, tex om du är gravid, 
äter p-piller, får hormonbehandling eller är över 60 år.

  Effektiva
  Snabb lindring  

av symtom
  Enkla att använda

REKOMMENDERAS TILL: Små barn med torrhet i skalpen  
eller irritation i blöjområdet.

ANVÄNDNING: Applicera rikligt och fördela jämnt i hårbotten  
3 gånger/dag i 8-10 dagar, därefter 2-3 gånger/vecka.  
Beläggningen behöver inte kammas eller skrapas bort.  
Används i blöjområdet vid behov eller i förebyggande syfte.

CCS Borago 30 ml 
• Borago är en kräm som används vid torrhet i skalpen och blöjirritation  

hos små barn. Den verkar uppmjukande på hud som är irriterad och  
fnasig i skalpen samt vid blöjirritation.

• Krämen innehåller Boragoolja som är en olja som är rik på den  
essentiella fettsyran GLA (gammalinolensyra) som är viktig för  
att huden ska fungera normalt.

• Väl beprövade ingredienser som mjukar upp och lugnar irriterad hud.

• Effekt märks i regel redan efter tre dagars användning.

• Utvecklad i samarbete med dermatologer.

• Verkar uppmjukande samt minskar rodnad.

Scanna med din  
mobilkamera för att 
komma till produktfilmen.
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PoxClin Coolmousse är en medicinteknisk produkt. 
Läs bruksanvisningen noga före användning.
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Tips!
Fler frågor om  

underlivsbevär? Besök:  
www.underlivskollen.se

Här hittar du info, tips, frågor
och svar på allt som

rör underlivet.

REKOMMENDERAS TILL: Personer som besväras av hemorrojder 
och tillhörande klåda och irritation samt sprickbildningar (ytliga 
analfissurer) vid ändtarmen. Under graviditet och amning måste 
läkare rådfrågas.

ANVÄNDNING: Salva: Stryk på ett tunt lager, vanligtvis 2 gånger 
dagligen. För att få snabb smärtlindring kan upp till 4 påstrykning-
ar göras under första dagen. Om du ska använda salvan inne i änd-
tarmen: Ta först lite salva och smörj runt ändtarms öppningen för att 
underlätta införandet av appliceringsspetsen. För därefter försiktigt 
in appliceringsspetsen i ändtarmen och tryck ut lite salva. 

SUPPOSITORIER: Vanligen införs ett suppositorium dagligen i 
ändtarmen. Vid svåra smärtor kan 1 suppositorium införas 2-3 
gånger under första dagen. Behandlingen ska dock inte överskrida 4 
veckor, detta för att minimera risken för lokala hudproblem.

ÖVRIGT:
• Scheriproct® rektalsalva, Scheriproct® suppositorier
• Aktiva substanser: prednisolon, cinkokain. 1 g rektalsalva innehåller: prednisolonkaproat
• 1,9 mg, cinkokainhydroklorid 5 mg. 1 suppositorium innehåller: prednisolonkaproat
• 1,3 mg, cinkokain- hydroklorid 1 mg.
• Kontakta läkare om det inte skett någon förbättring efter 2–3 veckors behandling med  

Scheriproct. Behandlingen ska dock inte överskrida 4 veckor. 

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT: Tänk på att kontakta läkare för klinisk undersökning 
och säkerställande av rätt diagnos samt uteslutande av eventuell malign process (om det inte 
redan är gjort). 

INTERAKTIONER MED ANDRA LÄKEMEDEL  
OCH ÖVRIGA INTERAKTIONER: Scheriproct bör användas med försiktighet tillsammans med 
andra lokalanestetika och patienter som behandlas med antiarytmika. Samtidig behandling med 
CYP3A4-hämmare, inklusive läkemedel som innehåller kobicistat, väntas öka risken för systemiska 
biverkningar. Kombinationen ska undvikas såvida inte nyttan uppväger den ökade risken för 
system iska biverkningar av kortikosteroider, och om så är fallet ska patienter övervakas avseende 
systemiska biverkningar av kortikosteroider.
• Graviditet och amning: Scheriproct ska inte användas under graviditet om inte din läkare noga 

övervägt detta. Scheriproct går över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet är osannolik 
under amning. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfällig användning av Scheriproct under amning.

• Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne.
• Läkemedlet är receptfritt.
• ATC-kod: C05AA04
• Läs bipacksedeln före användning. Datum för översyn av produkt resumé 2019-10-22.  

För fullständig information besök www.fass.se.

rektal salva + suppositorium
30g/12st

75 ml 

Lugnar, skyddar, mjukgör och återfuktar den  
känsliga huden och slemhinnan i det yttre intim  - 
området, som ofta är känsligt efter förlossning.

• Omedelbar lugnande effekt
• Skyddar och återfuktar
• 100% vegan, parfymfri
• Stödjer hudens naturliga  

återhämtningsprocess

REKOMMENDERAS TILL: Till dem som  
nyligen genomgått en vaginal förlossning
ANVÄNDNING: Skaka väl före användning.  
Spraya direkt på det intima området vid  
obehag. Kan användas på stygn och direkt  
efter förlossning, används inte på öppna sår.  
Endast för extern användning.  
Förvara i rumstemperatur.
ÖVRIGT: Kan användas i alla vinklar,  
även upp och ner.

After-Birth Spray
Multi-Mam®

prednisolonkaproat/cinkokainhydroklorid

*Referens: https://www.1177.se/barn--gravid/forlossning/efter-forlossningen/symtomguide---kroppen-efter-forlossning/

Hemorrojder

Intim
De flesta kvinnor har någon gång upplevt att något  
inte står riktigt rätt till där nere. Underlivsproblem är 

mycket vanliga och drabbar kvinnor i alla åldrar.

Det är vanligt att få hemorrojder, både som gravid och efter en 
förlossning. Hemorrojder är när små kuddar av bindväv och blod
kärl i ändtarmen blir förstorade. Det kan blöda, klia och svida runt 
ändtarmsöppningen. Det kan läcka slem eller avföring och du kan 
känna något som buktar ut vid ändtarms öppningen. Hemorrojder 
läker ofta utan någon behandling.

Vad kan jag göra själv?
Ät fiberrik mat och drick mycket vätska. Tvätta eller duscha huden runt 
ändtarmsöppningen med ljummet vatten. Det finns också läkemedel som 
kan hjälpa.* Scheriproct är ett receptfritt läkemedel som behandlar hemo-
rrojder, tillhörande klåda och irritation samt sprickbildningar vid ändtarmen. 
Scheriproct innehåller två verksamma ämnen, prednisolon och cinkokain. 
Prednisolon har anti inflammat orisk, antiallergisk och klåd stillande effekt. 
Cinkokain har en smärtlindrande, lokal bedövande effekt. 

Multi-Gyn LiquiGel  
50 ml + applikator 

Behandlar och lindrar vaginal torrhet.  
Ger en omedelbar lindring och  
stimulerar den naturliga fuktproduktionen. 
• Förebygger irritation och förbättrar  

den vaginala vävnaden
• Hormonfri - motverkar att oönskade  

bakterier får fäste
• Kan användas under graviditet och  

vid amning

Multi-Gyn ActiGel  
50 ml gel + applikator 
Omedelbar lindring av oönskad lukt, flytning, 
klåda och irritationer relaterade till bakteriell 
vaginos. 
• Behandlar Bakteriell Vaginos 
• Minskar obehaglig lukt och flytningar 
• Har en direkt lugnande effekt 

Multi-Gyn Kompresser 
12 st 
Lugnar besvär i de yttre delarna av intim området 
som blygdläppar, vulva och ändtarmsområde.  
Lugnande effekt på känslig hud.
• Stödjer hudens naturliga återhämtningsprocess
• Unik mjuk, skyddande kompress
• Ideal att använda efter förlossning
• Gelén fläckar inte ner underkläder

Multi-Gyn  
CalmingCream 
50 g kräm

Lugnar och skyddar irriterad och torr hud  
i det intima området.
• Stödjer barriärfunktionen
• Icke-irriterande, parfymfri och hormonfri
• Kan användas i kombination med produkter  

som används för lindring av vaginala obehag

Multi-Gyn FloraPlus 
5 x 5 ml tuber
Behandlar underlivssvamp och följd-
problem så som klåda, irritation och  
vita gryniga flytningar. 
• Behandlar svamp i underlivet 
• Minskar klåda, irritation och flytningar
• Har en direkt lugnade effekt

Multi-Gyn ActiGel, FloraPlus och LiquidGel är medicintekniska produkter. Läs bruksanvisningen noga innan användning.

Multi-Gyn är en serie egenvårds-
produkter för intimområdet. Produkterna 

lindrar besvär som dålig lukt, klåda, 
oönskade flytningar, sveda och irrita-

tion. Multi-Gyn produkterna ger direkt 
en snabb lindring av underlivsbesvär 
på ett naturligt sätt, utan några kända 

biverkningar. Produkterna är baserade på 
det unika 2QR – komplexet som hjälper 
till att återställa och normaliserar den 

naturliga bakteriefloran i slidan. 

Scanna med din  
mobilkamera för att 
komma till produktfilmen.
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Karo Academy app finns för nedladdning 
på App Store och Google Play

Eksem med  
Michaela Forni

Eksem

MultiMam  
Kompresser

Kompresser

MultiMam  
AfterBirth Spray 

AfterBirth Spray

Karo Academy app

Karo MagazineKaroAcademy.se Ställ frågor!

I vår app kan du navigera mellan olika hälso kategorier 
och säkra kunskap med hjälp av experternas tips för  
bättre produkt rekommendationer med våra webinar 
och livesända utbildningar.

Läs online på siten, i appen eller  
maila oss för att finnas med på 
listan för utskick av fysiska nummer.

Scanna med din  
mobilkamera  
och kom direkt till 
KaroAcademy.se!

Vid frågor vänligen kontakta
akademi@karopharma.com

Beställ prover
Vi är glada att kunna erbjuda produktprover och material  
till era patienter. 
 
Vänligen observera att det varierar vad vi har i sortiment.  
Vi hoppas att ni får nytta av proverna och ber dig att 
återkomma om ni behöver något framåt.

Surfa in på  
karoacademy.se/varden

1 2

Såhär gör du:

Logga in med  
användarnamn: BVC 
lösenord: karopharma

KaroAcademy.se
Vi erbjuder en mängd olika digitala utbildningar inom våra produktkategorier 

via vår site Karoacademy.se eller vår app  Karo Academy.

22

Anteckningar

På sidorna finner ni olika format där vi delar med oss av våra kunskaper.  
Med hjälp av professionen erbjuder vi en bred mix av produkt och ämneskunskap  
samt produktinformation i videoformat. Se ett urval av våra filmer nedan och 
browsa runt på karoacademy.se för att ta del av mer material.

Populära utbildningar på KaroAcademy.se

Scanna med din mobilkamera för  
att komma till utbildningsfilmerna
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Vill ni ha besök  
eller boka ett digitalt 

möte med oss?
För mer information, mötesbokning eller material 

och prover – Kontakta oss!

ANNA-MALIN JOHANSSON 
tel: 070640 99 41 
epost: annamalin.johansson@karopharma.com 
Skåne, Halland, Blekinge & Kalmar

NIKOLETTA PAPAI 
tel: 076307 96 46 
epost: nikoletta.papai@karopharma.com 
Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg,  
Värmland

LISA NORBERG  
tel: 072555 77 01 
epost: lisa.norberg@karopharma.com 
Södra Stockholm, Södermanland, 
Östergötland, Dalarna, Norrland

BEZAN PISHDARI 
tel: 072555 22 60 
epost: bezan.pishdari@karopharma.com 
Norra Stockholm, Uppsala, Gotland, Västerås, 
Örebro, Västmanland, Gävleborg

KARO HEALTHCARE AB
Box 16184, 103 24 Stockholm
www.karohealthcare.se


