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PA KNINGSVEDL EGG: INF O RMA SJO N TIL BRU KEREN
Ph en er g an 25 mg tabletter
promethazin
L es n ø y e g jen n o m dette pakn in g s v edleg g et fø r du beg y n n er å br u ke leg emidlet.
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.
Ikke gi det 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 pakn in g s v edleg g et fin n er du in fo r mas jo n o m:
1. Hva Phenergan er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Phenergan
3. Hvordan du bruker Phenergan
4. Mulige bivirkninger
5. Oppbevaring av Phenergan
6. Ytterligere informasjon
1.

HVA PHENERGA N ER, O G HVA DET BRU KES MO T

Phenergan har sterk effekt mot allergi og virker beroligende.
Phenergan har god virkning mot brekninger.
Phenergan brukes ved behandling av allergiske lidelser og anafylaktiske reaksjoner når det ønskes spesielt kraftig og
langvarig virkning. Brukes også som tilleggsbehandling ved narkose, og ved forebyggelse og behandling av
brekninger.
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 angitt på apoteketiketten.
2.

HVA DU MÅ TA HENSY N TIL F Ø R DU BRU KER PHENERGA N

Br u k ikke Ph en er g an :
hvis du er overfølsom (allergisk) overfor promethazin eller et av de andre innholdsstoffene i Phenergan til barn
under 2 år.
Vis fo r s iktig h et v ed br u k av Ph en er g an :
Phenergan har en søvndyssende effekt.
Phenergan må ikke brukes til barn under 2 år grunnet mistenkt fare for åndedrettsstans.
Bruk av Phenergan bør unngås av barn og unge som viser tegn og symptomer på Reys syndrom.
Brukes med forsiktighet av astmatikere og ved bronkitt da virkestoffet kan gjøre lungeslimet tykkere og derved
minske opphosting.
Ved langtidsbehandling kan munntørrhet føre til skade på tenner og munnslimhinne.
Nedsatt tåreproduksjon kan føre til problemer for kontaktlinsebrukere.
Forsiktighet ved prostatabesvær, magetømmingsbesvær, myasthenia gravis, gulsott, nedsatt nyrefunksjon, alvorlig
koronararteriesykdom, grønn stær og epilepsi.
Br u k av an dr e leg emidler s ammen med Ph en er g an :
Forsiktighet bør vises ved bruk av Phenergan sammen med sterke smertestillende, narkosemidler, alkohol, de fleste
midler som brukes ved psykiatriske lidelser og sove- og beroligende midler.
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Gr av iditet o g ammin g
Phenergan bør ikke brukes av gravide, spesielt ikke i siste del av graviditeten. Rådfør deg alltid med lege eller apotek
før bruk av Phenergan under graviditet. Det er ukjent hvorvidt Phenergan går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med
lege eller apotek før bruk av Phenergan under amming.
Kjø r in g o g br u k av mas kin er
Phenergan har en søvndyssende virkning og ved start av behandling med Phenergan må sjåfører og andre som
betjener maskiner være oppmerksom på dette. Startdosen bør være lav.
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.
3.

HVO RDA N DU BRU KER PHENERGA N

Bruk alltid Phenergan slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er:
en startdose på 1 tablett (25 mg) om kvelden, deretter en eventuell økning til 2-4 tabletter (50-100 mg) de påfølgende
kvelder.
Der s o m du tar fo r my e av Ph en er g an :
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.

MU L IGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Phenergan forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Phenergan kan gi døsighet, svimmelhet, munntørrhet og sterk uro og krible-følelse i bena ("restless legs"). Mindre
vanlige bivirkninger er hodepine, mareritt, treg mage, urinretensjon, bevegelsesforstyrrelser, lavt blodtrykk,
forandringer i blodet, minsket tåreproduksjon og lysoverømfintlighet. Allergiske reaksjoner som elveblest, utslett,
kløe og anafylaktiske reaksjoner forekommer svært sjelden.
Informer lege dersom noen av bivirkningene bli plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette
pakningsvedlegget.
5.

O PPBEVA RING A V PHENERGA N

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25 ºC.
Bruk ikke Phenergan etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
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.

Y TTERL IGERE INF O RMA SJO N

Sammen s etn in g av Ph en er g an
Virkestoff er promethazin.
Hjelpestoffer er laktose, maisstivelse, magnesiumstearat, povidon, hypromellose, makrogol 200, indigotin (E132)
og titandioksid (E171).
In n eh av er av mar keds fø r in g s tillatels en o g tilv ir ker :
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
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Innehaver av markedsføringstillatelsen:
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker.
Tilvirker:
Famar Healthcare Services Madrid S.A.U., Alcorcón, Spania
Dette pakn in g s v edleg g et ble s is t g o dkjen t 27.12.2011
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