De rätta svaren på frågorna finns på läkemedelsförpackningen och i bipacksedeln
1. Vad heter läkemedlet och vilken är den aktiva substansen?
• Läkemedlet heter Nysstopp (påhittat namn) och den aktiva substansen är cetirizin.

2. Hur starkt är läkemedlet och i vilken form är den (t.ex. salva, kapsel)?
• Läkemedlet är en tablett och styrkan 10 mg, dvs. En tablett innehåller 10 mg cetirizin.

3. När går läkemedlet ut, dvs. när kan det inte användas längre?
• På läkemedlet finns anteckningen Utg.dag: 12 2019, vilket innebär att läkemedlet går ut i januari
år 2020. Läkemedlet ska således användas senast i december 2019 och efter det kan läkemedlet
inte längre användas.

4. För vilka ändamål kan läkemedlet användas?
• För behandling och förebyggande av allergiska symtom. Sådana symtom är t.ex. allergisk snuva,
allergiska ögonbesvär och allergiskt nässelutslag.

5. Vem får inte använda läkemedlet?
• Läkemedlet får inte användas om man är allergisk mot cetirizin, något ämne besläktat med
cetirizin eller mot andra ingredienser i läkemedlet, eller om man har en svårt nedsatt njurfunktion. Om man har nedsatt njurfunktion, epilepsi eller anlag för kramper ska man rådgöra med en
läkare om användningen av läkemedlet. Därtill ska cetirizin inte användas i tre dygn innan man
deltar i allergitest.

6. Hur mycket kan en vuxen ta av läkemedlet?
• För vuxna är dosen 1 tablett en gång per dygn.

7. Hur gamla ska barnen vara för att kunna använda läkemedlet och hur mycket
kan de ta av läkemedlet?
• Läkemedlet kan användas av barn som fyllt 6 år och äldre barn. 6-12-åriga barn kan ta 1/2
tablett 1–2 gånger per dygn. Barn över 12 år kan ta samma dos som vuxna, dvs. 1 tablett en gång
per dygn. För barn under 6 år finns det andra preparat.

8. Hur tar man läkemedlet?
• Läkemedlet ska tas med en riklig mängd vätska, med vilket avses cirka ett glas vatten.

9. Kan läkemedlet ge biverkningar?
• Läkemedlet kan ge biverkningar, såsom alla läkemedel. De vanligaste biverkningarna är trötthet
och utmattning, yrsel eller huvudvärk samt diarré, illamående och muntorrhet. Mindre vanliga
biverkningar är rastlöshet, magsmärtor och kraftlöshet. Sällsynta biverkningar är nedstämdhet
eller sömnlöshet, kramper, snabb hjärtfrekvens och svullnad.

10. Hur ska läkemedlet förvaras?
• Läkemedlet ska förvaras i en temperatur under +30 grader. Läkemedlet ska därtill förvaras så
att det är oåtkomligt och utom synhåll för barn.
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