svaren för exempelläkemedlen Värkslut, Snuvtorr och
Ögonaböj
Smärtstillande medel Värkslut 500 mg
Omskriven utifrån uppgifterna i bipacksedeln för preparat som innehåller paracetamol.
1. Används tillfälligt för behandling av smärta och feber. Sådana feber- och smärttillstånd är bl. a.
nervsmärta, muskelvärk, huvudvärk, förkylning, menstruationssmärtor eller tandvärk.
2. Dosering för barn över 6 år:
17–25 kg ½ tablett högst 3 gånger per dygn,
25–32 kg ½–1 tablett högst 3 gånger per dygn,
över 32 kg 1 tablett högst 3 gånger per dygn
Läkemedlet är inte lämpligt för barn under 6 år och som väger mindre än 17 kg.
3. Tabletten tas genom munnen och sväljs tillsammans med ett glas vatten.
4. Läkemedlet används temporärt och under en kort period och endast när symtom förekommer.

Nässpray Snuvtorr 0,5 mg/ml
Omskriven utifrån uppgifterna i bipacksedeln för preparat som innehåller xylometazolinhydrochlorid.
1. Du kan använda läkemedlet om du har täppt näsa till exempel på grund av förkylning eller
bihåleinflammation.
2. Doseringen för barn bestäms enligt barnets ålder:
Barn 1–5 år: Användningen måste övervakas av vuxna. 1 sprayning i vardera näsborren 1
eller 2 gånger dagligen är vanligen en tillräcklig dos. Läkemedlet får användas i vardera
näsborren högst tre gånger per dygn.
Barn 6–11 år: Användningen måste övervakas av vuxna. 1–2 spraydoser vid behov i var
dera näsborren 2–3 gånger per dygn. Läkemedlet kan användas i vardera näsborren 		
högst tre gånger per dygn.
•
Inte för barn under 1 år.
3. Spraya läkemedlet i näsborrarna. Man ska snyta näsan innan man tar läkemedlet.
4. Nässpray Snuvtorr 0,5 mg/ml kan användas av 1–11 år gamla barn högst 5 dagar i följd.

Allergiögondroppar Ögönaböj 20 mg/ml
Omarbetad från information i bipacksedlarna till preparat som innehåller natriumkromoglikat.
1. Läkemedlet används för att lindra och förebygga allergiska ögonsymtom, till exempel röda och
kliande ögon.
2. Dosering för vuxna och barn över 4 år: 1–2 droppar i vartdera ögat 4 gånger om dygnet.
3. Läkemedlet droppas i ögonen. Först ska man tvätta händerna. Huvudet ska böjas bakåt eller så
kan man lägga sig på rygg. Dra det nedre ögonlocket neråt och droppa i ögondropparna. Undvik
att röra vid ögat med flaskans mynning. Om 2 droppar ska droppas i ögat, håll en paus på 5 minuter mellan dropparna.
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4. Läkemedlet kan användas under hela pollenperioden, men en öppnad flaska kan användas
endast i 28 dagar varefter man bör skaffa en ny flaska med ögondroppar. Det lönar sig att inleda
medicineringen redan innan pollenperioden börjar och senast när de första symtomen framträder.
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