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PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN
DOXYLIN 100 mg tabletter
Doksysyklin
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer
som ligner dine.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette
pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
1. Hva Doxylin er, og hva det brukes mot.
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Doxylin.
3. Hvordan du bruker Doxylin.
4. Mulige bivirkninger.
5. Hvordan du oppbevarer Doxylin.
6. Ytterligere informasjon.
1.

HVA DOXYLIN ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i
pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Doxylin er et antibiotikapreparat. Det inneholder virkestoffet doksysyklin som er et tetrasyklin. Det virker hemmende på en rekke
bakterier og andre mikroorganismer.
Brukes ved infeksjoner forårsaket av forskjellige typer bakterier og andre mikroorganismer og parasitter. Eksempler på
infeksjonssykdommer der preparatet benyttes: Bronkitt og lungebetennelse, hudsykdommer og seksuelt overførbare sykdommer
(spesielt chlamydia).
Det har ingen effekt på virus f.eks. vanlig forkjølelse og influensa.
2.

HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER DOXYLIN

Bruk ikke Doxylin
hvis du er allergisk mot innholdsstoffene.
hvis du er gravid.
Vis forsiktighet ved bruk av Doxylin
Hos foster og barn kan tetrasykliner gi varige forandringer i tannemalje og tannsubstans, og forbigående forandringer i benvev.
Denne effekten er størst hos barn under 12 år. Preparatet bør kun i spesielle tilfelle brukes til barn under 12 år. Det bør vises
forsiktighet ved leversykdom. Skader i spiserøret kan forekomme hvis tablettene tas med lite drikke. Soling bør skje med forsiktighet
og helst unngås så lenge man bruker medisinen og 2 uker etter avsluttet tablettkur. Solarium bør unngås (se under bivirkninger).
Bruk av andre legemidler sammen med Doxylin
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler.
Syrenøytraliserende midler, jerntabletter og kalkpreparater svekker virkningen av Doxylin. Slike preparater bør ikke tas mindre enn 3
timer før eller 1 time etter Doxylindosen. Ved en kort Doxylinkur (12 uker), bør det tas et opphold i jernbehandlingen.
Doxylinbehandling kan i sjeldne tilfelle redusere virkningen av Ppiller.
Rådfør deg med lege før samtidig bruk av andre legemidler.
Inntak av Doxylin sammen med mat og drikke
Doxylin bør ikke tas sammen med mat og drikke som inneholder kalsium som f. eks. melk, yoghurt, Biola og lignende, da
virkningen av Doxylin svekkes. Mat og drikke som inneholder kalsium bør ikke tas mindre enn 3 timer før eller 1 time etter
Doxylindosen.
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Doxylindosen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Doxylin dersom du er gravid.
Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Doxylin ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre
risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Doxylin påvirker ikke evnen til å kjøre bil.
3.

HVORDAN DU BRUKER DOXYLIN

Bruk alltid Doxylin slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene bør tas til et lett måltid og med rikelig drikke, i sittende eller stående stilling. Svelges hele eller røres ut i litt vann. Påse da
at alt innholdet svelges. En kur bør fullføres slik legen har bestemt, selv om man føler seg bedre.
Dersom du tar for mye av Doxylin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg
legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
4.

MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Doxylin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kan gi mave tarmbesvær i form av kvalme og diaré. Anoreksi og brekninger kan også forekomme. Doxylin kan gi misfarging av
tannemaljen hos barn. Doxylin kan forstyrre balansen mellom mikroorganismer (f.eks. bakterier og sopp) som vi normalt har på hud
og slimhinner. Det kan i enkelte tilfeller gi soppinfeksjon på tunge, i munn, i endetarm og i skjeden. Allergiske reaksjoner, svie og
utslett på områder som utsettes for sollys kan forekomme.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette
pakningsvedlegget.
5.

HVORDAN DU OPPBEVARER DOXYLIN

Skal ikke oppbevares over 25 ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Doxylin etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen viser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er
nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
6.

YTTERLIGERE OPPLYSNINGER

Sammensetning av Doxylin
Virkestoff er doksysyklin.
Andre innholdsstoffer er cellulose mikrokrystallinsk (E460), krysskarmellosenatrium (E464), povidon, talkum (E553b) og
magnesiumstearat (E470).
Hvordan Doxylin ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene er runde, grågule og kan deles. A L er gravert inn på den ene siden.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Actavis Group hf.
Reykjavikurvegi 7678, IS220 Hafnarfjordur, Island
Tilvirker
BalkanpharmaDupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet kontakt:
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For ytterligere informasjon om dette legemidlet kontakt:
Actavis Norway AS
Hoffsveien 1 D, Postboks 409 Skøyen, 0213 Oslo
Tlf: 815 22 099
epost: kundeservice@actavis.no
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 20110715.

Ordforklaringer til teksten
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