EXEMPELFÖRPACKNINGEN NYSSTOPP

Aivastux
10 mg 10 tabl.

Vnr 04 36 79
Ibuprofen 400 mg
Glycerol (85%)
Sacchar Constit q.s.

Användningssyfte: Behandling av allergisk snuva, allergiska ögonsymtom
och allergiskt nässelutslag samt hudsymtom som beror på insektsting.
Dosering: Vuxna och unga över 12 år: 1 tablett en gång per dygn,
6–11-åriga barn: ½ tablett 1–2 gånger per dygn. Inte för barn under 6 år.

tit q.s.

Vnr 39 71 65

En tablett innehåller 10 mg cetirizin.
Innehåller laktos. Läs bipacksedeln innan användning.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras under 30°C.

Nysstopp 10 mg 10 tabl.

Vnr 39 71 65

10 tabletter

Nysstopp 10 mg
cetirizin
MTnr 0000 Innehavare av försäljningstillstånd:
Läkemedelsfabrik Ab, Medicinbyn

www.laakekasvatus.fi
12 2015 1058350

Utg. dat.: 12 2015
Sats 1058350

Vnr 39 71 65

Nysstopp 10 mg
cetirizin

10 tabletter

Användningssyfte: Behandling av allergisk snuva, allergiska
ögonsymtom och allergiskt nässelutslag samt hudsymtom som
beror på insektsting.
Dosering: Vuxna och unga över 12 år: 1 tablett en gång per dygn,
6–11-åriga barn: ½ tablett 1–2 gånger per dygn.
Inte för barn under 6 år.
En tablett innehåller 10 mg cetirizin.
Innehåller laktos. Läs bipacksedeln innan användning.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras under 30°C.
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Bipacksedel: information till användaren
Nysstopp 10 mg tabletter
cetirizin

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den
innehåller information som är viktig för dig.

2. Vad du behöver veta innan du tar Nysstopptabletter

• Använd detta läkemedel uttryckligen på det
sätt som beskrivs i denna bipacksedel.
• Förvara denna bipacksedel. Du kan behöva
läsa den igen.
• Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver
mera information eller råd.
• Om du upptäcker biverkningar, kontakta en läkare
eller apotekspersonalen. Detta gäller också sådana
eventuella biverkningar som inte nämns i denna
bipacksedel.

Använd inte Nysstopp-tabletter om:
• du är överkänslig mot cetirizin eller någon annan
substans som ingår i Nysstopp-tabletterna (se punkt
6 i bipcksedeln)
• du har en allvarlig nedsatt njurfunktion

I denna bipacksedel finns information om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vad Nysstopp är och vad det används för
Vad du behöver veta innan du tar Nysstopp-tabletter
Hur Nysstopp-tabletter ska tas
Eventuella biverkningar
Hur Nysstopp-tabletterna ska förvaras
Vad förpackningen innehåller och annan
information

1. Vad Nysstopp är och vad det används för
Cetirizin verkar genom att förhindra åtgärder av
histamin. Histamin orsakar allergisymtom, såsom röda
ögon. Histamin frigörs i kroppen då en människa
exponeras för ett allergiframkallande ämne, t.ex.
björkpollen.
Cetirizin används för behandling och förebyggande av
allergiska symtom. Sådana symtom är:
• allergisk snuva (täppthet eller rinnande snuva, kittlande näsa och nysningar),
• allergiska ögonsymtom (röda, rinnande och kliande
ögon),
• allergiskt nässelutslag, dvs. urtikaria,
• samt hudbesvär som beror på insektsting.

Varningar och försiktighet
• om du har epilepsi eller riskerar att få kramper, ska
du rådgöra med en läkare innan du börjar använda
detta läkemedel
• om du ska genomgå allergitest, ska du upphöra
med att använda detta läkemedel tre dygn före
testen
Nysstopp och andra läkemedel
Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om alla de
läkemedel som du använder. Detta gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel, egenvårdsläkemedel
och kosttillskott. Kom också ihåg att nämna om du
nyligen har tagit något annat läkemedel. Inverkan av
vissa andra läkemedel kan förändras eller så kan de
ändra Nysstopp-tabletternas inverkan, om de används
samtidigt.
Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar eller du misstänker
att du är gravid, ska du rådfråga en läkare eller
apotekspersonalen innan du använder detta läkemedel.
Körförmåga och användning av maskiner
Nysstopp ger i allmänhet inte försämrad vaksamhet
eller prestationsförmåga. Hos vissa patienter kan
Nysstopp orsaka trötthet eller andra biverkningar som
försämrar prestationsförmågan (punkt 4 i bipacksedeln). I sådant fall ska man undvika körande och andra
uppgifter som kräver noggrannhet.
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3. Hur Nysstopp-tabelleter ska tas
Tabletterna ska tas med en tillräcklig mängd vätska
(t.ex. ett glas vatten).
Måltider inverkar inte på läkemedlets effekt. Läkemedlet kan tas i samband med en måltid eller på fastande mage.
Läkemedlet kan användas regelbundet eller alltid
vid behov under pollenperioder. Användningen av läkemedlet ska avslutas minst 3 dygn före ett allergitest, så
att läkemedlet inte inverkar på tolkningen av testresultaten.

Om du upptäcker biverkningar, kontakta en läkare eller
apotekspersonalen. Detta gäller också alla eventuella
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel.

5. Hur Nysstopp-tabletterna ska förvaras

Vuxna och unga över 12 år:
1 tablett en gång om dygnet.

Oåtkomliga och utom synhåll för barn.
Ska förvaras under 30 °C.
Använd inte läkemedlet efter det utgångsdatum
som anges på förpackningen (Utg.dat. eller EXP).
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland
hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar
läkemedel som inte längre används. På så sätt bidrar du
till att skydda miljön.

6–11-åriga barn:
½ tablett 1–2 gånger om dygnet.

6. Vad förpackningen innehåller och
annan information

Preparatet lämpar sig inte för barn under 6 år. För dem
finns andra läkemedelsformer.
Om du tar fler Nysstopp-tabletter än du borde
Om du har fått i dig en för stor dos läkemedel eller om
t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen
(tfn 09 471 977) för bedömning av risken och för tilläggsanvisningar.

4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan även Nysstopp orsaka biverkningar. Alla användare behöver emellertid inte få dem.
De vanligaste biverkningarna (förkommer hos
1–10 av hundra användare):
• trötthet eller utmattning
• yrsel eller huvudvärk
• diarré, illamående, muntorrhet
Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos
1–10 av tusen användare)
• rastlöshet
• magsmärtor
• kraftlöshet
Sällsynta biverkningar (förkommer hos 1–10 av
tiotusen användare):
• nedstämdhet och sömnlöshet
• kramper
• snabb hjärtfrekvens (takykardi)
• svullnad

Nysstopp-tabletternas innehåll
Den aktiva substansen är cetirizin. En tablett innehåller
10 mg cetirizin.
Övriga innehållsämnen är aktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse och magnesiumstearat.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Nysstopp 10 mg är vit eller nästan vit, oval och bikonvex och cirka 8 mm lång. På ena sidan av tabletten
finns en brytskåra.
Förpackningsstorlekar: Blisterförpackning med 10
eller 30 tabletter.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar
att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning
och tillverkare
Läkemedelsfirma Ab
Tablettvägen 1
12345 Medicinbyn
Finland
Denna bipacksedel granskades senast
10.10.2012

Denna bipacksedel har omskrivits utifrån bipacksedeln
för preparat som innehåller cetirizin. De riktiga bipacksedlarna är mer omfattande och detaljerade.
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