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26. Tixkortol-21-pivalat.     Reviderad 2015 
 

Tixocortol pivalat 
 
Lapptest har visat att du har kontaktallergi mot tixocortolpivalat. 
Detta innebär att du riskerar att få eksem om du kommer i direktkontakt med detta ämne. 
Allergin kommer att finnas kvar hela ditt liv men styrkan kan variera med tiden och 
försvagas ju mindre du utsätter dig för ämnet. 
 
Tixocortolpivalat är ett kortisonämne, ett s.k. markörämne som inte används i Sverige. 
Din reaktion för tixocortolpivalat talar för att Du är allergisk för hydrokortison och 
liknande kortisonämnen. Sådana ämnen används ofta i inflammationshämmande salvor, 
krämer, liniment och lösningar men även som injektioner och tabletter. Det finns både 
receptfria kortisonprodukter och sådana som kräver recept.  
 
Kortisonämnen som samreagerar med tixocortolpivalat är: 
Hydrokortison 
Hydrokortison-17-butyrat kortison  
Metylprednisolon  
Prednisolon 
Prednison 
 
Det finns många andra kortisonämnen som INTE hör till denna grupp och kan 
användas om in- eller utvärtes kortisonbehandling blir aktuell. 

Just nu (2015) finns enligt FASS ovan angivna kortisonämnen i följande läkemedel:  

Hydrokortison ingår i: 
Colifoam   rektalskum  
Cortimyk   kräm 
Daktacort   kräm 
Fenuril-Hydrokortison  kräm 
Ficortril   salva 
Fucidin-Hydrokortison  kräm  
Hyderm   kräm  
Hydrokortison CCS  salva och kräm 
Hydrokortison Nycomed  tablett 
Hydrokortison Orion  tablett 
Mildison   fet kräm 
Plenadren   tablett 
Solu-Cortef   injektionssubstans 
Terracortril   salva 
Terracortril med polymyxin B ögon- och örondroppar, ögon- och öronsalva 
Xyloproct   salva, suppositorier 
Zoviduo   kräm 

 
Hydrokortison-17-butyrat ingår i: 
Locoid   salva, kräm, lösning 
Locoid Crelo  kutan emulsion 
Locoid Lipid  krämPrednisolon ingår i: 
Precortalon aquosum  injektionssubstans 
Prednisolon Alternova  tablett 



Rådlappen är utformad på uppdrag av Svenska Sällskapet för Arbets- och miljödermatologi. Om hela 
eller delar av rådlappens text används skall källan framgå. 

Prednisolon Pfizer   tablett  
Prednisolon Pilum  tablett 
Scheriproct   rektalsalva, suppositorier  
Ultracortenol   ögonsalva 
 
Prednison ingår i: 
Deltison    tablett 
Lodotra   tablett 
 
Metylprednisolon ingår i: 
Depo-Medrol  injektionsvätska, endosspruta 
Depo-Medrol cum lidokain injektionsvätska  
Medrol   tablett 
Metylprednisolon Ebb  tablett 
Solu-Medrol  injektionssubstans 
 
 
CAS-nr: 
Tixocortolpivalat 55560-96-8  Hydrokortison acetat 50-03-3 
Hydrokortison bas 50-23-7  Hydrokortison natriumsuccinat 125-04-2 
Metylprednisolon 83-43-2  Metylprednisolonnatriumsuccinat 125-04-2 
Metylprednisolon acetate 53-36-1  Prednisolon 50-24-8 
Prednisolon pivalate 1107-99-9  Prednisolonnatriumsuccinat 1715-33-9 
Prednison 53-03-2    
 
 
 
Det finns ingen garanti för att denna lista är komplett. Nya produkter kan dyka ofta upp på 
läkemedelsmarknaden och därför är det viktigt att du informerar dina läkare om din 
hydrokortisonallergi vid framtida sjukvårdskontakt. Vid akuta medicinska tillstånd kan det 
finnas anledning att behandla med kortison trots att man har en kontaktallergi mot ämnet i 
fråga. 
 
 
Om du har frågor kontakta………………………………. 
 


