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BIPACKSEDEL

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

LHP kräm 1%

2 VAD INNEHÅLLER LHP?

Det verksamma ämnet är väteperoxid 1%. Krämen innehåller också glycerylmonomyristat, 
glycerylmonolaurat, citronsyra, polyoxyetylenstearat, natriumedetat, natriumhydroxid, 
natriumoxalat, natriumpyrofosfat, natriumstannat, propylenglykol, salicylsyra, svavelsyra 
och renat vatten.

3 HUR VERKAR LHP?

LHP innehåller väteperoxid som är antiseptiskt.

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND/INFORMATION LÄMNAS AV 

Bioglan AB
Box 503 10
SE-202 13 Malmö

5 VAD ANVÄNDS LHP FÖR?

LHP är en antiseptisk kräm som håller rent från bakterier i mindre, ytliga sår t ex skrubbsår, 
skavsår, trasiga nagelband, självsprickor, munsår och insektsbett. Därmed motverkas en 
infektion i såret.

6 NÄR SKA LHP INTE ANVÄNDAS? 

Det är inte känt att LHP påverkar andra sjukdomar negativt.

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR LHP ANVÄNDS:
Undvik kontakt med ögonen!

GRAVIDITET

Krämen kan användas vid graviditet. 

AMNING

Krämen kan användas vid amning, men bör ej appliceras på bröstvårtorna i direkt anslutning 
till amningen. 

TRAFIKVARNING

-

VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER LHP? 
Undvik samtidig behandling med produkter som innehåller jod eller kaliumpermanganat. 
Väteperoxiden i LHP bryts ner av dessa ämnen och LHP blir då verkningslöst. Effekten av 
samtidig behandling med andra utvärtes läkemedel, inklusive naturläkemedel, är inte 
studerad.
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7 HUR SKALL DU ANVÄNDA LHP?

Ett tunt lager LHP kräm strykes på såret 1-2 gånger dagligen. Du kan täcka såret med en 
kompress eller plåster om det behövs. Behandlingstiden bör inte överstiga 2 veckor. Har 
såret inte börjat läka under den tiden, bör Du rådfråga sköterska eller läkare. Krämen kan 
lätt tvättas av med enbart vatten.

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN LHP GE?

Krämen kan ge kortvarig sveda. Kontakta läkare om Du misstänker att LHP givit Dig 
allvarliga biverkningar.

9 HUR SKA LHP FÖRVARAS?

Krämen skall förvaras i rumstemperatur. Används före utgångsdatum som står på kartongen 
och på tubens svets.

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR LHP?

Krämen skall förvaras i rumstemperatur. Används före utgångsdatum som står på kartongen 
och på tubens svets.

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

2010-03-11
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