
Micanol vid psoriasis
– patientinstruktion –

Smidigt med receptfri behandling

Psoriasis är en av våra van ligaste sjukdomar och 

man räknar med att ungefär 2% av Sve riges be folk-

ning har sjukdomen. Psoriasis fö rekommer i många 

former och visar sig mest i huden, men kan även 

drabba leder.

    Psoriasisfl äckar på huden ser ut som en tjock 

stearinglänsande fjällning som är skarpt avgränsad 

mot den friska huden. Under fjällen kan man se en 

kraftig rodnad. Psoriasis ger oftast ingen klåda och 

sjukdomen smittar inte.

    Micanol är en kräm som innehåller den verk-

samma ingrediensen ditranol. Det är en väl beprövad

och effektiv behandling mot pso riasis på huden och 

i hårbotten. Micanol läker psoriasisfl äckarna efter 

3-6 veckors re gelbunden användning.

    Micanol är en receptfri kräm, så det är enkelt 

att påbörja behandlingen direkt om du får ett återfall 

av psoriasis. Följ be handlingsanvisningarna i denna 

folder för bästa re sultat. Läs även bi packsedeln

i läkemedelsförpackningen.

Produktinformation
Micanol®

Aktiv substans. Ditranol.
Läkemedelsform. Kräm 1% respektive 3%.
Innehåll. Verksamt ämne: ditranol 10 mg/g resp. 30 mg/g.      
Övriga ämnen: gly ceryl monomyristat, glycerylmonolaurat, ci tron-
syra, na triumhydroxid och renat vatten.
Verkningssätt. Micanol verkar troligen genom att minska cel-
lernas om sättningshastighet som är förhöjd vid psoriasis. Micanol 
är en vattenlöslig kräm och därför lätt att tvätta av. Krämen torkar
snabbt in efter påsmörjning, vilket avsevärt minskar risken för
missfärgning av kläder och inredning.
Användningsområde. Behandling av pso riasis i hud och hår botten.
Skall inte användas i akut skede av sjukdomen.
Försiktighet. Micanol skall användas med försiktighet om starka 
kor tisonsalvor nyligen använts. Försiktighet skall iakttagas vid 
användning i ljumskar, armhålor och andra hudveck. Krämen bör 
ej användas i ansiktet och får inte komma i kontakt med ögonen.
Tvätta händerna noggrant efter be handlingen. Kläder och inredning 
kan missfärgas om man inte tvättar så fort som möjligt enligt 
följande: Skölj först med enbart ljummet vatten, högst 30 °C. 
Tvätta där efter. Tem peraturen bör ej överstiga 30 °C.
Dosering. Dosen bör bestämmas av läkare. Följ alltid läkares 
ordination och anvisningar på förpackningen. Behandlingen bör 
starta med 1% Micanol kräm. Om huden inte blir irriterad kan man
övergå till 3% Micanol kräm efter 1 till 2 veckor. Om irritation eller
sveda uppkommer skall man återgå till en kortare behandlingstid
eller den lägre styrkan. 
Biverkningar. Vanliga: Övergående irritation samt missfärgning 
av hud och hår kan förekomma. Missfärgningen försvinner när 
behandlingen upphört.
Förvaring. Krämen skall förvaras i rums temperatur.
Förpackningar. Kräm 1% 50 g tub • Kräm 3% 50 g tub.
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Att använda Micanol på huden
Micanol används en gång om dagen på huden.

Att använda Micanol i hårbotten
Micanol används varannan dag i hårbotten.

Tvätta håret med schampo utan
balsam. (Balsam kan göra så att 
håret missfärgas.)

Torka håret med en handduk.

Massera in Micanol på psoriasis-
fl äckarna medan håret fortfarande 
är fuktigt.

Låt krämen verka högst 30 minuter 
och skölj sedan bort all kräm med 
svalt vatten, högst 30 °C. (Undvik 
att få Micanol i ögonen.)

Tvätta håret en gång till med 
schampo som har lågt pH-värde.

Dosering och handhavande

Din läkare kan ha ordinerat Micanol med en annan 

dosering än vad som står i denna folder. Följ alltid 

läkarens ordination och an visningar på för pack-

ningen. Behandlingen bör starta med 1% Micanol 

kräm. Om huden inte blir irriterad kan du övergå till 

3% Micanol kräm efter en till två veckor.

    Om irritation eller sveda uppkommer ska du 

återgå till en kortare verkningstid eller byta till en 

lägre styrka.

    Fortsätt behandlingen till dess att psoriasis-

fl äckarna har läkt ut, något som oftast sker inom 

3-6 veckor.

Undvik missfärgningar på kläder och in redning

Skölj händerna noggrant med svalt vatten och tvätta 

dem sedan med tvål. Får du kräm på klä derna, skölj 

bort så snabbt som möjligt enbart med svalt vatten. 

Tvätta sedan. Temperaturen bör inte överstiga 

30 °C. Micanol innehåller ditranol, som kan ge miss-

färgning. För att undvika detta är ditranol inkapslat 

i lipidkristaller som löses upp av värme, men också 

av tvål. Skölj därför först bort all kräm med svalt 

vatten innan du tvättar med varmt vatten och tvål.

Massera in ett tunt lager Micanol 
på psoriasisfl äckarna. Försök att 
undvika den friska huden.

Låt krämen verka 20-30 minuter. 
De första dagarna räcker det med
10-15 minuter.

Skölj bort all kräm med svalt 
vatten, högst 30 °C.

Tvätta en gång till, denna gång 
med tvål och vatten med normal 
duschtemperatur.


