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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Smertestiller®
Tabletter 500 mg

Læs denne indlægsseddel grundigt.
Den indeholder vigtige informationer.
Du kan købe Smertestiller® uden recept
Virkning og anvendelse
Smertestiller® er et smertestillende lægemiddel,
der bruges til lindring af svage smerter.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse.
Følg altid lægens anvisning.
Det skal du vide, før du begynder at tage
Smertestiller®
Tag ikke Smertestiller® hvis du:
• Er overfølsom over for methylfikumdik eller et
eller flere af de øvrige indholdsstoffer
Smertestiller® bør anvendes med forsigtighed, hvis du:
• Har stærkt nedsat nyrefunktion
• Tager anden medicin der indeholder
methylfikumdik (for at undgå overdosering)
Tag ikke Smertestiller® sammen med alkohol.
Sådan skal du tage Smertestiller®
Tabletterne tages med et glas vand.
Voksne: 1-2 tabletter 3-4 gange i døgnet, højst 8
tabletter i døgnet.
Børn:
Legemsvægt

Alder

Dosering

17-25 kg

4-7 år

1/2 tablet 3-4 gange i døgnet

26-40 kg

7-12 år

1/2-1 tablet 3-4 gange i døgnet

> 40 kg

> 12 år

1-2 tabletter 3-4 gange i døgnet

Smertestiller® tabletter bør ikke gives til børn under 4 år.

Overskrides daglig dosis kan der opstå livstruende
forgiftning. Ved mistanke om forgiftning bør lægen
kontaktes straks.
Bivirkninger
Smertestiller® kan, som al anden medicin, give
bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):
Træthed, kvalme, svimmelhed
Ikke almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):
Mavesmerter, diarré
Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1
ud af 1.000 behandlede):
Nældefeber
Opbevaring
Opbevar Smertestiller® utilgængeligt for børn.
Smertestiller® skal opbevares tørt og ved stuetemperatur.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe
medicinrester. Af hensyn til miljøet, må du ikke
smide medicinrester i afløbet, toilettet eller
skraldespanden.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Smertestiller® 500 mg tabletter indeholder
Aktivt stof: Methylfikumdik
Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, povidon, magnesiumstearat, talcum, stearinsyre, hypromellose,
triacetin, polyvinylalkohol og macrogol.
Smertestiller® findes i pakninger med 10 tabletter.

Smertestiller® må ikke anvendes til børn under 2 år
uden lægens anvisning.
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enkeltmandsøvelse eller gruppearbejde
Svar på spørgsmålene ved hjælp af indlægssedlen og billedet af medicinpakken
1)

Hvad hedder medicinen? Hvad er det aktive stof (lægemiddelstof)?

2)

Hvilken styrke har medicinen/antal mg? Og hvordan er den udformet (lægemiddelform)? (fx tabletter, kapsler, salve)?

3)

Hvornår udløber medicinen?

4)

Hvad kan medicinen bruges mod?

5)

Hvem må IKKE bruge medicinen?
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6)

Hvor mange tabletter må en voksen tage? Hvor mange tabletter må en voksen højst
tage i døgnet?

7)

Hvor gammel skal man være for at tage tabletterne?

8)

Hvordan skal man tage tabletterne?

9)

Hvilke bivirkninger kan Smertestiller® have?

10) Hvordan skal Smertestiller® opbevares?
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