
Daktar kräm 
2 % kräm 
  
 
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda 
detta läkemedel. 
• Detta läkemedel är receptfritt. Daktar måste trots det användas 

med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.  
• Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den. 
• Vänd dig till din farmaceut om du behöver mera information eller 

råd. 
• Du måste uppsöka läkare om symtomen försämras eller inte 

förbättras inom 7 dagar. 
 
I denna bipacksedel finner du information om:�1. VAD ÄR DAKTAR OCH 
VAD ANVÄNDS DET FÖR? �2. INNAN DU ANVÄNDER DAKTAR �3. HUR 
DU ANVÄNDER DAKTAR�4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR �5. 
FÖRVARING AV DAKTAR 
 
DAKTAR 2% KRÄM 
 
• Det aktiva innehållsämnet är mikonazolnitrat 20 mg per gram. 
• Övriga innehållsämnen är pegoxol 7 stearat, 

oleoylmakrogolglycerider, flytande paraffin, bensoesyra (E210), 
butylhydroxianisol och vatten. 

Innehavare av försäljningstillstånd 
McNeil Sweden AB, 169 90 Solna 
 
Tillverkare: Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 
Beerse, Belgien 
 
Information lämnas av 
McNeil Sweden AB 
169 90 Solna 
Tel: 08-503 385 00 
med-info.sweden@conse.jnj.com 
 
 
 
 
 



1. VAD ÄR DAKTAR OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR? 
Läkemedlets utseende: 
Daktar är en vit kräm. 
Läkemedelsgrupp 
Daktar innehåller ett svampdödande medel (mikonazol) och används 
vid lokala svampinfektioner i huden. 
Vad används Daktar för? 
Daktar är receptfritt vid behandling av fotsvamp. 
 
2. INNAN DU ANVÄNDER DAKTAR 
Använd inte Daktar 
• om du är överkänslig (allergisk) mot mikonazolnitrat eller något av 

övriga innehållsämnen i Daktar. 
• till barn under 10 år utan läkares ordination. Fotsvamp är ovanligt hos 

barn. 
Var särskilt försiktig med Daktar 
• när du applicerat krämen. Du skall undvika att krämen kommer i 

kontakt med ögonen. Tvätta därför händerna efter varje 
behandling, utom då behandlingen är avsedd för dina händer. 

• om du märker att huden blir mer irriterad efter det att du applicerat 
krämen. Detta kan vara tecken på överkänslighet mot krämen.  

 
Sluta att använda Daktar och kontakta omedelbart läkare om du får 
något av följande symptom (angioödem) 
• svullnad av ansikte, tunga eller svalg 
• svårigheter att svälja 
• nässelutslag och andningssvårigheter. 
 
Daktar innehåller bensoesyra som kan vara lätt irriterande på hud, ögon 
och slemhinnor, samt butylhydroxianisol som kan ge lokala 
hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och 
slemhinnor. 
Graviditet 
Eftersom läkemedlet inte tas upp av kroppen kan Daktar användas 
under graviditet. 
Amning 
Daktar går inte över i modersmjölk. 
Körförmåga och användning av maskiner 
Inga kända risker. 
 



Användning av andra läkemedel 
Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit 
andra läkemedel, även receptfria sådana. 
 
Behandling med blodförtunnande medel som tas via munnen, t.ex. 
warfarin, kan påverkas av Daktar. Om du behandlas med 
blodförtunnande läkemedel kan din läkare därför vilja följa upp effekten 
av denna behandling. 
 
3. HUR DU ANVÄNDER DAKTAR 
  
Använd alltid Daktar enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare 
eller farmaceut om du är osäker. Vanlig dos är att krämen stryks tunt 
på berört område 2 gånger dagligen. 
  
Vid fotsvamp: Tvätta och torka fötterna noga. Använd särskild handduk 
till svampinfekterat område. På så sätt undviker du att smitta andra. 
Stryk ut krämen tunt på det infekterade hudområdet och 1-2 
centimeter utanför. Massera in så att krämen försvinner helt. Tvätta 
händerna efter varje behandling. Detta upprepas morgon och kväll. Byt 
strumpor varje dag. När huden ser frisk ut igen bör behandlingen 
fortsätta ytterligare 2 veckor. Det förebygger återfall. Du måste 
uppsöka läkare om symptomen försämras eller inte förbättras inom 7 
dagar. Behandla inte över 4 veckor utan läkares ordination. 
 
Om du upplever att effekten av Daktar är för stark eller för svag vänd 
dig till din läkare eller farmaceut. 
Om du använder mera Daktar än vad du borde: 
• kan huden bli irriterad. Dessa besvär försvinner vanligen då 

behandlingen avbryts. 
Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig 
läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller 
Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt 
rådgivning. 
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 
 
Liksom alla läkemedel kan Daktar ha biverkningar. 
 
Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga 
data): 
 
 



Klåda, brännande känsla i huden, reaktioner såsom irritation på 
administreringsstället. Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, 
ibland med andnöd eller sväljsvårigheter.(angioödem se Var särskilt 
försiktig med Daktar). Kontaktallergisk hudinflammation, nässelfeber, 
hudutslag, hudrodnad. Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, 
svullnad och ibland blodtrycksfall (anafylaktiska reaktioner). 
 
Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna 
bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut. 
5. FÖRVARING AV DAKTAR 
 
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 
 
Förvaras vid högst 25 °C. 
 
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen. 
 
Se till att tuben är ordentligt tillsluten. 
 
Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin 
från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande. 
 
Denna bipacksedel godkändes senast den 2009–09–02	  


