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Hydrokortison ccs |% Kram 

Kortisonpreparatene er av de mest brukte legemidler ved 

hudlidelser. 

De er meget effektive og av stor nytteverdi ved mange hudlidelser, men kan ogsa ha bivirkninger. Brukt 

over mindre omrader og i kortere perioder pa 2-4 uker trenger man stort sett ikke vere redd for dette. 

Er det forskjell pa kortisonpreparatene? 

Ja, det finnes forskjellige styrker (I-IV) og sammensetninger som krem (hvit), salve (blank) eller 

oppl¢sning(flytende) dessuten evt med tilsetning av andre stoffer f eks chinoform som er 

bakteriedrepende. 

Nar og hvor brukes de forskjellige beredningene? 

Krem brukes helst ved eksem og evt vaskende hudlidelser, salve ved uttalt térrhet og skjelling. I 

hodebunnen benyttes gjerne oppl@sninger. 

Hvordan skilles preparater med forskjellig styrke? 

Man deler de forskjellige preparatene inn i 4 grupper etter styrkegrad, der gruppe I er svakest og gruppe 

IV er sterkest: 

I: Hydrocortison, Mildison, Terracortril, Dactacort (m soppmiddel) 

II: Apolar, Locoid, 

III: Betnovat, Elocon, Ibaril, Flutivat, Ovixan 

IV: Dermovat 

Hva kan brukes i ansikt og hudfolder? 

Som hovedregel kan man si at det ikke skal benyttes sterkere enn gruppe [(Hydrocortison/ Mildison)og i 

kortere perioder gruppe II (Apolar/Locoid) i ansiktet eller hudfolder. 

Nar benyttes de sterkeste preparatene? 

Gruppe IV- preparat (Dermovat) benyttes kun ved uttalte hudlidelser som psoriasis og uttalt eksem og 

kun et par uker om gangen med minst like langt opphold. 

Hva slags effekt har kortisonpreparatene ved hudlidelser? 

Virkningen gar via en immundempende effekt som reduserer betennelsesreaksjonen i huden. Ved 

kroniske hudlidelser som eksem og psoriasis kan det vere en betydelig betennelsesreaksjon uten at det 

foreligger en infeksjon. Ved 4 dempe ned hele reaksjonen i huden, kan symptomene reduseres eller 

forsvinne. I mange tilfeller kan man pa denne maten bryte en ’vond sirkel” slik at bedringen kan vedvare 

selv om behandlingen opphgrer og selv om man ikke kjenner den grunnleggende arsak til hudlidelsen. 
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Hva slags bivirkninger kan kortisonpreparatene gi? 

1. Kortisonutslett: kviseliknende, rgdflammet utslett i ansiktet, kommer gradvis under bruk og blusser 

opp nar behandling med gruppe II, III og IV preparater i ansiktet stanses etter 4 ha pagatt i lengre tid. 

Dette er en av grunnene til at sterkere kortisonpreparater ikke ma benyttes i ansiktet. Bivirkningen 

behandles med antibiotika. 

2. Tynn hud, utvidete blodkar, strekkmerker i huden: etter langvarig bruk av gr II-IV preparater. 

3. Innvendig pavirkning av binyrebark mm: kun etter bruk av store mengder gr III-IV preparater (50- 

100 g / pr uke) over uker til maneder. 

Brukt pa riktig mate vil kortisonpreparatene kunne vere til stor hjelp ved mange hudlidelser. 

Men det er viktig 4 vere klar over at langvarig kontinuerlig bruk og spesielt av de sterkere vil 

kunne gi bivirkninger. 

#kortisonsalve #hydrokortison #mildison #dermovat 
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