
Hydrokortison + Mikonazol utvärtes 10 + 20 mg/g
(Cortimyk, Daktacort) kräm

BARNLÄKEMEDELSINSTRUKTION - 4777.2 - SID 1 (2)

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bör endast ordineras vid bekräftad svampinfektion eller vid mycket stark klinisk 
misstanke om sådan.

Tinea eller kutan candidiasis med inflammation och/eller besvärande klåda

Nyfödda: Appliceras tunt 2 gånger dagligen.
Barn 1 mån - 18 år: Appliceras tunt 2 gånger dagligen.

När inflammatoriska symtom försvunnit kan behandlingen fortsätta med enbart 
ett antimykotikum.

Behandlingstid: 2 - 6 veckor beroende på lokalisering och svårighetsgrad. 
Behandling bör pågå minst 1 vecka efter att symtomen försvunnit.

Försiktighet vid applicering på stora kroppsytor eller under ocklusionsförband (inklusive 
blöjor) på nyfödda, spädbarn och yngre barn, särskilt vid långtidsbehandling pga risk för 
systemeffekt.

Vid blöjeksem ska i första hand luftning och eventuellt hydrokortison användas då 
svampinfektion är sällsynt i dessa fall.

ÖVRIG INFORMATION

REFERENS/LÄNK

FASS 
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

PubMed PMID Bowring A R et al. The treatment of napkin dermatitis: a double-blind 
comparison of two steroid-antibiotic combinations.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6374682

PubMed PMID Wong A W K et al. Is topical antimycotic treatment useful as adjuvant 
therapy for flexural atopic dermatitis: randomized, double-blind, controlled trial using 
one side of the elbow or knee as a control.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18211496

Rekommendation  ,(Grade 2D)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

ADMINISTRERING

Utvärtes: 
Krämen ska endast appliceras på de drabbade områdena av huden. Massera in krämen 
tills den helt har gått in i huden.

Krämen innehåller bensoesyra som kan orsaka lokal irritation samt öka risken för gulsot 
hos nyfödda och butylhydroxianisol som kan ge lokala hudreaktioner och/eller irritera 
ögon och slemhinnor.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Hydrokortison + Mikonazol (registrerad produkt)

 Kräm

HÅLLBAR: Cortimyk: förvaras vid högst 25 °C. Daktacort: förvaras i kylskåp. 
Öppnad tub bör användas inom 1 mån till enskild patient och inom 1 vecka till 
flera patienter. 
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