
Cortimyk  
mikonazolnitrat  
och hydrokortison

Rekommenderas till
Fotsvamp med besvärande klåda.

Användning

Fötterna tvättas och torkas noggrant innan krämen  
appliceras. Behandla morgon och kväll. Stryk ut 
krämen tunt på det infekterade området och 1-2 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.

Storlek

20 g (receptfri) samt 50 g (RX).

Hållbarhet

18 månader. Se utgångsdatum på förpackningen.  
Gäller även öppnad förpackning.

Restriktioner
Cortimyk kan användas av vuxna och barn över 10 år. 
Undvik kontakt med ögonen. Används inte om huden 
är infekterad av virus (herpes eller vattenkoppor) eller 
bakterier.

Fler försäljningstips!

 Ingår i förmånen
	Kan användas av gravida och ammande

Cortimyk (mikonazolnitrat 20mg/g och hydrokortison 10mg/g) ATC-kod: D01AC20. Indikation: För behandling av 
fotsvamp med besvärande klåda, Tinea (dermatofytoser orsakade av Trichophyton-, Epidermophyton- och 
Microsporum-arter) och kutana candidiasis med inflammatoriskt inslag och/eller där klåda är besvärande. 

Datum för senaste översyn av produktresumé 2017-03-13. Se www.fass.se för mer information.

Cortimyk 20 g

EAN: 7315981775438 

VNR: 17 75 43

Fotsvamp är ett relativt vanligt problem och  
man räknar med att ca 30% av den vuxna  
befolkningen någon gång har drabbats**.  
Cortimyk kräm används för behandling av  
fotsvamp med besvärande klåda och innehåller  
de aktiva substanserna mikonazolnitrat och  
hydrokortison. Mikonazol är ett svampdödande 
medel och verkar genom att påverka svampens 
cellmembran så att den inte kan föröka sig och 
sedan dör. Hydrokortison är en mild kortikosteroid 
med klådstillande och antiinflammatorisk effekt. 
Oftast lindras besvären redan efter några dagar.  
Det är dock viktigt att man kombinerar  
behandlingen med en noggrann fothygien.  
Torka fötterna ordentligt efter tvätt, byt  
strumpor ofta och undvik täta skor. Cortimyk  
är Sveriges mest sålda produkt mot fotsvamp*.
 * Source: IMS Jan 2018
 ** Source: Netigate survey among 348 Swedish consumers, 2016

Fyra säljargument för kunderna: 
Dubbelverkande effekt - både  
 svampdödande och klådstillande

Antiinflammatorisk

Marknadsledare inom fotsvamp*

Kan förvaras i rumstemperatur



Svamp trivs och frodas på varma och fuktiga ställen på 
kroppen och särskilt utsatta är fötterna. Vanliga symtom 
på fotsvamp är att huden mellan tårna flagnar och att  
det kliar och svider. Fotsvamp är inte farligt i sig men efter- 
 som det är smittsamt är det bäst att börja behandla så 
snabbt som möjligt.

Cortimyk är ett läkemedel mot fotsvamp med besvä-
rande klåda. Krämen innehåller både ett svampdödande 
medel och en mild klådstillande och antiinflammatorisk 
steroid, vilket gör att den hjälper både mot symtomen 
och mot infektionen. Cortimyk kan efter läkares ordina-
tion även användas mot andra svampinfektioner som 
drabbar huden.

Stryk ut krämen på det infekterade området samt 
1-2 cm runt omkring. Behandla morgon och kväll tills 
irritation och klåda försvunnit och fortsätt därefter att 
behandla minst 1 vecka för att förebygga återfall. Läs 
bipacksedeln noggrant innan du använder Cortimyk.

Cortimyk 20 g är receptfritt och finns att köpa på apotek.

HUR  
FUNGERAR  
PRODUKTEN?

Mikonazol (20 mg/g)

Hydrokortison (10 mg/g)

Pegoxol-7-stearat

Oleoylmakrogolglycerider

Lättflytande paraffin

Vattenfri dinatriumedetat

Bensoesyra

Butylhydroxianisol

Vatten

Natriumhydroxid och saltsyra  
för justering av pH

Aktiva substanser  
och hjälpämnen

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

FÖR MER INFORMATION:

Cortimyk (mikonazolnitrat 20mg/g och hydrokortison 10mg/g) ATC-kod: D01AC20. Indikation: För behandling av 
fotsvamp med besvärande klåda, Tinea (dermatofytoser orsakade av Trichophyton-, Epidermophyton- och 
Microsporum-arter) och kutana candidiasis med inflammatoriskt inslag och/eller där klåda är besvärande. 

Datum för senaste översyn av produktresumé 2017-03-13. Se www.fass.se för mer information.


