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VANLIG INDIKATION OCH DOS
Dermatoser

Korttidsbehandling för resistenta dermatoser där tidigare behandling med 
mindre potenta topikala kortikosteroider inte gett önskad effekt.

Barn 1 - 18 år: Applicera ett tunt lager 1 - 2 gånger dagligen på den affekterade 
huden tills färbättring uppnås, dock under högst 4 veckor.

Applikationsfrekvensen ska trappas ned successivt.

Fimosis

Behandling av fimosis som inte släpper spontant vid pubertet. 
För pojkar före pubertet är behandling endast motiverad vid miktionssvårigheter 
eller upprepade balaniter. 

Barn från 5 år: Applicera 1 x 1 till kvällen i (1 -)  4 - 6 veckor. 
Max behandlingstid är 8 veckor. Se även under Övrig information.

Behandlingen utvärderas efter ca 8 veckor och kan vid behov upprepas 
ytterligare en gång.

Kräm 0,05 % (ex Clobetasol Teva)
Salva 0,05 % (Dermovat)
Kutan lösning 0,5 mg/mL (Dermovat)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kontraindicerat för barn under 1 år.

ADMINISTRERING

Utvärtes: 
Dermatoser: Applicera ett tunt lager 1 - 2 gånger dagligen på den affekterade huden.

Kutan lösning lämplig för hårbotten.

Fimosis: Applicera varje kväll genom att dra tillbaka förhuden, utan att det gör ont, och 
smörj in preputiet i höjd med förträngningen, dvs längst ut. Smörj inte på ollonet.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Klobetasolpropionat (registrerad produkt)

 Salva

Förvaras vid högst 30 °C. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter öppnad 
förpackning, annars 6 mån. 

 Kräm

Förvaras vid högst 30 °C. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter öppnad 
förpackning, annars 6 mån. 

 Kutan lösning

Förvaras vid högst 25 °C. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter öppnad 
förpackning, annars 6 mån. 
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Klobetasolpropionat tillhör den mest potenta klassen av topikala kortikosteroider (grupp 
IV) och långvarig användning kan leda till allvarliga biverkningar som t.ex. 
binjuresuppression. Långtidsbehandling hos barn under 12 år ska därför undvikas, 
behandlingen bör om möjligt begränsas till fem dagar. Obs! Denna begränsning gäller inte 
vid indikation fimosis. 

Kontraindicerat för barn under 1 år. Barn och spädbarn kan vara mer känsliga för 
systemiska biverkningar då de kan absorbera en proportionellt större mängd av topikala 
kortikosteroider, jämfört med vuxna.

Ocklusiva förband ska undvikas, då de kan öka absorptionen och därmed risken för 
systemiska och lokala biverkningar. Observera att blöja kan fungera som ett ocklusivt 
förband.

Minsta möjliga effektiva mängd bör appliceras vid behandling med klobetasonpropionat.

Behandling av fimosis: Avbryt kortisonbehandlingen genast när förhuden går att dra 
tillbaka, fortsätt sedan att tänja förhuden dagligen för att undvika att huden stramas till 
igen. För en del pojkar räcker det att behandla med kortison i en vecka medan andra kan 
behöva behandlas upp till 8 veckor.

ÖVRIG INFORMATION
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REFERENS/LÄNK

BNF-C 
http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

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

Internetadress Rekommenderade läkemedel för barn - bakgrundsmaterial. 
Läkemedelskommittéerna i Uppsala - Örebroregionen (7 landsting)
https://regionuppsala.se/globalassets/samverkanswebben/for-vardgivare/lakemedel/dokument-till-
reklistor/barnreklistan/rekommenderade_lakemedel_for_barn_2021_2022.pdf

Internetadress VGR, Alfresco - Förhudsförträngning (fimosis) hos pojkar under 18 år - 
behandling med kortisonsalva
https://mellanarkiv-
offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sas9642-738863596-
419/surrogate/F%c3%b6rhudsf%c3%b6rtr%c3%a4ngning%20(fimosis)%20hos%20pojkar%20under%20
18%20%c3%a5r%20-%20behandling%20med%20kortisonsalv

Micromedex 

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