
Antibakteriell kräm
utan antibiotika



Ingen resistensutveckling.
•

Brett antibakteriellt spektrum.
•

Ingen signifikant skillnad avseende effekt
jämfört med Fucidin kräm 2%1 vid impetigo.

Microcid, en antibakteriell
kräm utan antibiotika
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Sommaren 2001 arrangerades en EU-konferens om anti-

biotikaresistens i Visby. Arrangör var svenska Socialstyrelsen

med stöd av regeringen och EU-kommissionen.2

Vid ett möte tre år tidigare noterade man att ”såväl

Världshälsoorganisationen, WHO, som världsorganisationen

för veterinärmedicin, OIE, har slagit fast att antibiotika-

resistens är ett av de stora och globala hoten mot

hälsan hos både djur och människor”.

Vid mötet 2001 kunde de 150 deltagarna enas om att

”problemet med antibiotikaresistens måste tas på största

allvar”.

Om du väljer Microcid (väteperoxid) som förstahandspreparat

i stället för ett antibiotikum vid lokal behandling av impetigo,

har du möjlighet att minska antibiotikaanvändningen med

minst 70%.1

Alternativ till topikala antibiotika behövs

Vill du minska användningen av topikala antibiotika?



Multicenterstudie av 256 patienter med kliniskt och

bakteriellt diagnosticerad impetigo.1

Microcid jämfört med Fucidin kräm 2%

Ingen signifikant skillnad avseende

effekt mellan Microcid® och Fucidin®1

Andel av patienter med utläkt impetigo efter upp till 3 veckors behandling, n = 256.
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Antibakteriell effekt hos Microcid

Generell antibakteriell effekt av Microcid
jämfört med klorhexidin (in vitro)3

S. aureus E. coli Pr. mirabilis Ps. aerug.
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Generell antibakteriell effekt av Microcid
jämfört med Fucidin® (in vitro)3

S. aureus E. coli Pr. mirabilis Ps. aerug.
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Microcid är en antibakteriell kräm som innehåller 1% väte-

peroxid. Denna kräm består av naturligt förekommande lipi-

der, som har till uppgift att stabilisera väteperoxiden och där-

med reglera frisättningen av den aktiva substansen.4

Microcid är kosmetiskt tilltalande och kladdar inte. Krämen

fäster även på fuktiga hudytor. Vid appliceringen bildas en

torr film på huden, som lätt kan tvättas av med vatten.

Microcid innehåller inte konserveringsmedel och kontakt-

allergi mot ingående ämnen har inte påvisats.5

• Om möjligt, tvätta det infekterade området med tvål och

vatten.

• Låt torka (Microcid fäster dock även på fuktig hud).

• Smörj Microcid i ett tunt lager 2–3 gånger per dag

tills utläkning skett.

Microcid kan köpas receptfritt eller förskrivas av läkare

alternativt sjuksköterska med förskrivningsrätt.

Vad är Microcid?
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Så här används Microcid



Microcid®

Bioglan

KRÄM 1%

Antibakteriellt medel D08A X01

Deklaration. 1 G KRÄM INNEHÅLLER: Hydrogen. peroxid. 10 mg, glycerol. mono-

myrist., glycerol. monolaur., acid. citr. anhydr., polyoxyetylen. stear., natr.

edet., natr. hydroxid., natr. oxal., natr. pyrophosphat., natr. stann.,

propylenglycol., acid. salicyl., acid. sulphur., et aq. purif. q. s.

Indikationer. Impetigo.

Dosering. Appliceras 2–3 gånger dagligen, eller efter behov, på det infekterade

hudområdet. Behandlingstiden bör inte överstiga 3–4 veckor. Bruksanvis-

ning medföljer förpackningen.

Varningar och försiktighet. Undvik kontakt med ögon. Undvik samtidig behand-

ling med produkter innehållande jod eller kaliumpermanganat eftersom

dessa påskyndar nedbrytningen av väteperoxid.

Biverkningar. Vanliga (>1/100) HUD: Sveda.

Farmakodynamik. MICROCID innehåller väteperoxid som stabiliserats i en kräm-

bas, baserad på lipidkristaller. Väteperoxid har en baktericid effekt på

Stafylococcus aureus och ß-haemolytiska streptokocker. Resistens mot

väteperoxid eller kontaktallergi mot ingående ämnen har ej påvisats. In

vitroförsök har visat att väteperoxid även är verksam mot gramnegativa

bakterier såsom Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis och E. coli

samt andra mikroorganismer, t.ex. Propionebacterium acnes och

Candida albicans. Efter applikation bildas en torr film på huden som lätt

kan tvättas av med vatten.

Förpackningar. KRÄM 1% – 25 g (plasttub).
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Bioglan AB, Box 50310, 202 13 Malmö. Tel 040-28 75 80. Fax 040-29 26 83.
www.bioglan.com


