
Kutan sprayspray för behandling av inflammatoriska och inflammatoriska och 
kliande dermatoserkliande dermatoser hos hund. För lindring av kliniska 
tecken associerade med atopisk dermatitatopisk dermatit hos hund.

Hydrocortisone aceponate Ecuphar
0,584 mg/ml

Läs mer på nordvacc.se



Hydrocortisone 
aceponate Ecuphar
0,584 mg/ml

Kutan spray, 
lösning

76 ml

Hydrocortisone aceponate Ecuphar 0,584 mg/ml kutan spray, lösning för hund, Receptbelagt, ATCvet. kod: QD07AC16. Farmakoterapeutisk 
grupp: kortikosteroid till utvärtes bruk. Aktiv substans: Hydrokortisonaceponat 0,584 mg, Motsvarande 0,460 mg hydrokortison. Förteck-
ning över hjälpämnen: Propylenglykolmonometyleter Läkemedelform: Kutan spray, lösning. Klar färglös till svagt gul lösning, Djurslag: Hund. 
Indikationer: För symptomatisk behandling av inflammatoriska och kliande dermatoser hos hund. För lindring av kliniska tecken associerade 
med atopisk dermatit hos hund. Kontraindikationer: Använd inte i öppna sår. Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller 
mot något av hjälpämnena. Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Kliniska tecken på atopisk dermatit, såsom klåda och hudinflammation, 
är inte specifika för denna sjukdom och därför bör, innan behandling påbörjas, andra orsaker till dermatit, såsom ektoparasitangrepp och in-
fektioner som ger dermatologiska tecken, uteslutas och underliggande orsaker utredas. Vid samtidig mikrobiell sjukdom eller parasitangrepp 
bör hunden få adekvat behandling mot detta tillstånd. På grund av brist på specifik information bör användning på hundar med Cushings 
sjukdom ske efter nytta/risk-bedömning. Eftersom glukokortikosteroider kan hämma tillväxten, skall användning på unga hundar (under 7 
månader gamla) ske efter nytta/risk-bedömning och under förutsättning att hunden regelbundet kontrolleras hos veterinär. Dosering och 
administreringssätt: Kutan användning. Före användning, skruva pumpen på flaskan. Spraya hudytan som skall behandlas från ett avstånd 
på cirka 10 cm. Rekommenderad dos är 1,52 цg hydrokortisonaceponat per cm2 hud per dag. Denna dos erhålls genom två pumpslag över 
en hudyta motsvarande en kvadrat på 10 cm x 10 cm. Vid inflammatoriska och kliande dermatoser upprepas behandlingen dagligen under 
7 dagar i följd. Om längre behandling krävs, ska ansvarig veterinär göra en nytta/risk-bedömning av användning av läkemedlet. Om ingen 
förbättring skett inom 7 dagar, ska veterinär på nytt utvärdera behandlingen. Förvaras vid högst 25 °C. Flaska av vit polyetentereftalat (PET) 
försluten med ett vitt skruvlock av polypropen med inre försegling, försedd med spraypump. Kartong innehållande 1 flaska på 76 ml.  INNE-
HAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING Ecuphar NV, Legeweg 157-i, 8020 Oostkamp,Belgien NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR 
FÖRSÄLJNING: EU/2/18/230/001. Datum för senaste översyn av produktresumé 2022-01-04. För ytterligare information: www.fass.se

Vid inflammatoriska och kliande 
dermatoser upprepas behandlingen 
dagligen under 7 dagar i följd.

•

För lindring av kliniska tecken i sam-
band med atopisk dermatit upprepas 
behandlingen dagligen i minst 14 och 
upp till 28 dagar i följd. 

•

Dosering: två pumpslag över en hud-
yta motsvarande en kvadrat på  
10 cm x 10 cm.

•

Spraya hudytan som skall behandlas 
från ett avstånd på cirka 10 cm.

•

Läkemedlet är en spray och ska inte 
masseras in i huden.

•

Antiinflammatoriskt läkemedel med hög terapeutisk index för dermatologisk bruk 
hos hund. Hydrokortisonaceponat är en dermokortikoid med stark glukokortikoid 
aktivitet som lindrar både inflammation och pruritus, vilket leder till snabb förbätt-
ring av hudskador orsakade av inflammatoriska och kliande dermatoser.  
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