
Behandler  
mild eksem,  
insektsbitt og  
solbrenthet

Hydrokortison Trimb 1 % krem og salve i forpakningene 20 gram (OTC). ATC-kode: D07AA02. 
Indikasjon: Akutt og kronisk eksem av varierende opprinnelse. Anogenital kløe. Barn under 2 år behandles kun 
etter forskrivning fra lege. Unngå kontakt med øynene. Dato for siste fornyelse av preparatomtale 31.01.2017. 

Se www.felleskatalogen.no for mer informasjon.

Hydrokortison - salve

EAN: 7315981130763 

VNR: 11 30 76

Hydrokortison - krem

EAN: 7315981128470 

VNR: 11 28 47

Hydrokortison Trimb er en mildt virkende 
hydro-kortisonkrem/-salve som motvirker 
inflammasjon og dermed reduserer hevelse 
og rødhet.

Anbefales ved
Mild eksem, insektsbitt, kløe og solbrenthet.

Bruk
Påfør et tynt lag morgen og kveld eller som fore- 
skrevet av lege. Etter 3–4 dager kan antall påføring-
er med Hydrokortison Trimb vanligvis reduseres og 
behandlingen alterneres med en mykgjørende krem. 
Rådfør deg med lege dersom symptomene 
ikke er bedret etter 1 uke.

Tre salgsargumenter for kundene: 
Mildt steroid (tynner ikke ut huden)

Antiinflammatorisk

Kløestillende

Øvrig informasjon

Kan brukes av gravide og ammende. 
Fettinnhold salve: 100 %, 
fettinnhold krem: ca. 28 %.

Størrelse:

20 gram.

Holdbarhet

3 år. Utløpsdato er angitt på emballasjen. 
Gjelder også åpnet emballasje.

Restriksjoner
	Unngå kontakt med øynene
	Skal ikke brukes i åpne sår 
	Barn under 2 år skal kun behandles etter 
 forskrivning fra lege 
	Behandlingstiden bør ikke overstige 4–6 uker hvis 
 ikke pasienten regelmessig følges opp av lege 
	Ved samtidig infeksjon skal det administreres 
 egnet soppmiddel eller antibiotikum  
	EIkke egnet for behandling av perioral  
 dermatitt, rosacea og acne vulgaris

Flere salgstips!

 Bør finnes i alle «husapotek»
	Markedsleder*
	Hydrokortisonkrem egner seg for bruk 
 på væskende eksem
*IMS feb 2018 

STIKK SVIE KLØE



Hydrokortison er et såkalt kortikosteroid og fungerer som 
kroppens eget hormon kortisol. Kortisol er det viktigste 
steroidet som dannes av kroppen. Kortisol dannes ved 
stress og blir til kortison. Kortison reduserer stoffer i 
kroppen som gir inflammasjon.

Hydrokortison Trimb er en mildt virkende hydrokortison-
krem/-salve som motvirker inflammasjon og reduserer 
dermed hevelse og rødhet. Den virker også kløestillende 
og kan i tillegg forskrives av lege ved den vanlige plagen 
analkløe.

Hydrokortison Trimb brukes ved mild eksem, insektsbitt 
samt solbrenthet.

Eksem er en fellesbetegnelse på overflatiske  
hudinflammasjoner som oftest er  
langvarige og ikke smittsomme.

Oftest får man ett eller flere symptomer 
som rødhet, knuter, småblemmer, grov hud og 
flassing. Eksem kan ha flere årsaker, som arvelige 
faktorer eller at stoffer som nikkel og vaskemidler kom-
mer i kontakt med huden og forårsaker såkalt kontaktek-
sem. Behandling av eksem går ut på å dempe inflammas-
jonen i huden og lege det skadede eller svekkede ytterste 
hudlaget. De viktigste midlene er mykgjørende midler og 
kortison som smøres på huden.

Hydrokortisonkrem egner seg for bruk på væskende eksem.

Salven er fetere og passer bedre på tørt og flassende 
eksem. Ettersom salven er fet, kan den føles klebrig.

Det kan derfor være gunstig å bruke kremen  
om dagen og salven om natten.

HVORDAN 
FUNGERER 
PRODUKTET?

Hydrokortison
(1 gram krem inneholder 10 mg hydrokortison)

Cetostearylalkohol

Makrogolcetostearyleter

Lettflytende parafin

Hvit vaselin

Sitronsyre

Natriumsitrat

Metylparahydroksybenzoat (E218)

Etylparahydroksybenzoat (E214)

Propylparahydroksybenzoat (E216)

Butylparahydroksybenzoat

Isobutylparahydroksybenzoat

Vann

Virkestoff og hjelpestoffer – krem
Hydrokortison
(1 gram krem inneholder 10 mg hydrokortison)

Lettflytende parafin

Hvit vaselin

Virkestoff og hjelpestoffer – salve

Trimb Healthcare 
Östermalmsgatan 19 
SE-114 26 Stockholm 
T: 08-12 13 52 00 
E: info@trimb.com 
www.trimb.com

FOR MER INFORMASJON:

Les mer på www.hydrokortisontrimb.no

Hydrokortison Trimb 1 % krem og salve i forpakningene 20 gram (OTC). ATC-kode: D07AA02. 
Indikasjon: Akutt og kronisk eksem av varierende opprinnelse. Anogenital kløe. Barn under 2 år behandles kun 
etter forskrivning fra lege. Unngå kontakt med øynene. Dato for siste fornyelse av preparatomtale 31.01.2017. 

Se www.felleskatalogen.no for mer informasjon.
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