Bipacksedeln: Information till användaren
Ontbort 200 mg tabletter
ibuprofen
Läs bipacksedeln noggrant innan du börjar använda läkemedlet eftersom den innehåller viktig
information.
•
•
•
•
•

Använd läkemedlet exakt på det sätt som beskrivs i bipacksedeln eller exakt enligt läkarens
ordination eller de råd som apotekspersonalen gett.
Spara bipacksedeln, du kan behöva läsa den igen.
Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel.
Kontakta läkare om du inte mår bättre inom ett par dagar eller om du mår sämre.

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

Vad Ontbort är och vad det används för
Vad du behöver veta innan du använder Ontbort-tabletter
Hur du använder Ontbort-tabletter
Eventuella biverkningar
Hur Ontbort-tabletter ska förvaras
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ontbort är och vad det används för
Ibuprofen som finns i Ontbort-tabletterna hör till så kallade antiinflammatoriska läkemedel. Ibuprofen
minskar mängden av sådana ämnen i kroppen som orsakar smärta och inflammation varvid det verkar
smärtstillande och febernedsättande, minskar rodnad, värmekänsla och svullnad.
Användningsindikationer
Ontbort-tabletter används tillfälligt för behandling av smärta och feber, till exempel vid
förkylningssymtom, muskel- och ledvärk, huvudvärk, menstruationssmärtor, reumatisk värk eller
tandvärk.
Läkaren kan ordinera Ontbort-tabletter också för andra sjukdomar än de som nämnts ovan.
2. Vad du behöver veta innan du använder Ontbort-tabletter
Använd inte Ontbort-tabletter:
•
•
•

om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat antiinflammatoriskt läkemedel eller övriga
ämnen i Ontbort-tabletterna (se bipacksedeln, punkt 6)
om du har eller tidigare har haft magsår eller sår i tolvfingertarmen
om du lider av svårartad hjärtinsufficiens (orsakar andnöd och svullnad)

•

om du lider av astma och är allergisk (överkänslig) för
acetylsalicylsyra eller andra inflammationshämmande
värkmediciner

Varningar och försiktighetsåtgärder
Du får inte överskrida den rekommenderade längden på behandlingen. Endast för tillfällig och
kortvarig användning utan läkares ordination.
Rådgör med din läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Ontbort-tabletter, om:
din njur- eller leverfunktion är försämrad
om du har blödande tjocktarmsinflammation (Colitis ulcerosa) eller Crohns sjukdom
om du har astma
Berätta för läkaren också om du lider av andra sjukdomar eller allergier.
Det finns en risk för njurinsufficiens hos barn och ungdomar som lider av vätskeförlust.
Användning av andra läkemedel och Ontbort
Berätta för läkare eller apotekspersonal om alla andra läkemedel som du använder. Detta gäller såväl
receptmediciner som receptfria mediciner, naturläkemedel och naturprodukter. Glöm inte att nämna
de läkemedel som du nyligen använt. Effekten av vissa läkemedel kan förändras, eller de kan förändra
effekten av Ontbort-tabletterna om man använder dem tillsammans. Läkaren kan då förändra
medicineringen eller doseringen.
Exempel på sådana läkemedel är:
• Andra inflammationshämmande värkmediciner bör inte användas samtidigt med Ontbort
–det ger inte bättre smärtlindring, däremot riskerar man biverkningar
• blodförtunnande och antikoagulerande läkemedel
• blodtrycksläkemedel (deras effekt kan försvagas)
• kortisontabletter som tas genom munnen (risken för magsår och sår på tolvfingertarmen ökar)
Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar eller misstänker att du är gravid ska du rådfråga läkare eller
apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Körförmåga och användning av maskiner
Ontbort försvagar i allmänhet inte uppmärksamheten eller prestationsförmågan. För en del patienter
kan Ontbort orsaka dåsighet eller andra biverkningar som inverkar nedsättande på
prestationsförmågan (se bipacksedeln, punkt 4). Om dessa symptom uppstår ska man undvika att köra
bil och andra uppgifter som kräver uppmärksamhet.

3. Hur du använder Ontbort-tabletter
Inta tabletterna tillsammans med en tillräcklig vätskemängd (till exempel ett glas vatten).
Samtidigt intag av en måltid påverkar inte läkemedlets effekt.
Om patienten är ett barn eller en ungdom, kontakta läkare om detta läkemedel behövs längre än tre
dygn eller om symtomen blir värre. Långvarigt bruk endast på läkares ordination.
Vuxna och ungdomar över 12 år:
1–2 tabletter högst 1–3 gånger per dygn7
Barn:
Högsta engångsdos för barn är 10 mg/kg och högsta dos per dygn är 30 mg/kg.
Ålder
1–2 år

Vikt
10–14 kg

2–4 år

14–20 kg

4–8 år

20–25 kg

8–12 år

25–40 kg

Dosering
½ tablett högst 2
gånger per dygn
½ tablett högst 3
gånger per dygn
1 tablett högst 3
gånger per dygn
1 tablett högst 4
gånger per dygn.

Ontbort 200 mg tabletterna lämpar sig inte för behandling av barn som väger mindre än 10 kg. För
dem finns det andra preparat.
Om du har tagit för stor mängd Ontbort-tabletter
Om du har tagit en för stor dos av läkemedlet eller till exempel ett barn har tagit läkemedlet i misstag,
ska du alltid kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 09 471 977) som bedömer
riskerna och ger ytterligare anvisningar.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Ontbort orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
Biverkningar förekommer oftare hos patienter som är i dåligt skick och som har flera sjukdomar samt
hos åldriga patienter. Risken för allvarliga biverkningar ökar vid stora doser under långvarig
användning och mångfaldigas om man samtidigt tar andra antiinflammatoriska läkemedel.
Vanliga biverkningar (hos fler än 1 av hundra patienter):
• nedstämdhet eller trötthet
• svindel eller huvudvärk

•
•
•
•

halsbränna, buksmärtor, illamående och diarré
nässelfeber, klåda eller kraftig svullnad av hud eller slemhinnor
ringande öron
förvärrad hjärtinsufficiens

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än 1 av hundra patienter):
• nervositet, mardrömmar
• sår eller blödningar i matsmältningskanalen
• klåda eller stickningar i huden utan synbara orsaker
Sällsynta biverkningar (hos färre än 1 av tusen patienter):
• dimsyn
• fjällande eller blåsbildande eksem i huden
• kraftiga allergisymtom
• nedsatt njurfunktion
Sluta att använda läkemedlet och kontakta omedelbart läkare eller närmaste jourpoliklinik om du får
följande symtom:
• andningssvårigheter eller andnöd
• kraftig rodnad, klåda och svullnad på huden
• uppsvullnad på tungan eller i svalget
• akut, kraftig magsmärta eller blodiga kräkningar
Kontakta läkare så snart som möjligt om du får följande symtom:
• halsbränna och lindriga magbesvär
• svart avföring
• ökad benägenhet för blånader eller blödningar från näsan
• uppsvullna armar och ben
• andra hudsymtom som inte förekommer genast
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även alla eventuella
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se
detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om
läkemedels säkerhet.
webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Register över läkemedlens biverkningar
PB 55
00034 Fimea

5. Hur Ontbort-tabletter ska förvaras
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsförhållanden.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet 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 gör
sig av med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Vad innehåller Ontbort-tabletterna
Den aktiva substansen är ibuprofen. En tablett innehåller 200 mg ibuprofen.
Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, förgelatiniserad stärkelse,
kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Ontbort 200 mg är en vit, rund och bikonvex filmdragerad tablett vars diameter är 8,2 mm.
Förpackningsstorlekar: 10, 30 eller 60 tabletter i blisterförpackning.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av försäljningstillstånd och tillverkare
Läkemedelsfabrik Ab
Tablettvägen 1
12345 Medicinbyn
Finland
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Bipacksedeln är omarbetad från information i bipacksedlarna till preparat som innehåller ibuprofen.
De riktiga bipacksedlarna är mer omfattande och detaljerade.

