RÄTT TOLKNING AV BRUKSANVISNINGARNA
1 tablett vid behov 1–3 gånger per dygn mot smärta.
Vad avses med ”vid behov”? Ska läkemedlet tas regelbundet varje dag?
• Begreppet ”vid behov” innebär att läkemedlet ska tas endast när smärtlindring behövs, t.ex. vid
huvudvärk. Läkemedlet är således inte avsett för regelbundet bruk.
Hur många tabletter ska man ta åt gången? Hur många gånger kan läkemedlet tas under ett dygn?
• Läkemedlets engångsdos är 1 tablett och dess effekt varar i cirka 6–8 timmar. Läkemedlet kan
tas högst tre gånger per dygn.

1 tablett 2 gånger per dygn på fastande mage. Hela kuren, mot öroninflammation.
Hur många tabletter ska man ta åt gången? Hur många gånger ska läkemedlet tas under ett dygn?
Vilken tid på dagen ska läkemedlet tas?
• Läkemedlets engångsdos är 1 tablett. Engångsdosen tas två gånger per dygn, dvs. på morgonen
och på kvällen, med 12 timmars mellanrum. Exempelvis, om läkemedlet tas på morgonen kl. 8,
ska det tas på kvällen kl. 20. Eftersom det är fråga om antibiotika, ska det hela tiden finnas en
tillräcklig mängd läkemedel i kroppen för att döda bakterierna. I annat fall kan bakterierna föröka
sig på nytt och sjukdomen förnyas.
Vad avses med anvisningen ”på fastande mage”?
• Anvisningen ”på fastande mage” följs då läkemedlet tas minst en timme före en måltid eller 2–3
timmar efter en måltid.
Vad avses med ”hela kuren”?
• Anvisningen ”hela kuren” betyder att läkemedlet ska användas tills den mängd läkemedel som
läkaren ordinerat är slut. Om läkaren ordinerat ”1 tablett 2 gånger per dygn under 10 dagar” behöver man en förpackning med 20 tabletter. Om läkemedelskuren avslutas för tidigt kan en del
av de bakterier som orsakar sjukdomen förbli levande och sjukdomen förnyas.

1–2 tabletter 3–4 gånger per dygn. Under 5 dygn, mot ryggsmärtor
Hur många tabletter ska man ta åt gången?
• Läkemedlets engångsdos är 1 eller 2 tabletter. Det lönar sig att börja med att ta en tablett. Om
smärtan inte lättar inom en dryg halvtimme, är det motiverat att ta en tablett till. Om man redan
vet av erfarenhet att en tablett inte kommer att räcka, kan man ta två tabletter genast.
Hur många gånger ska läkemedlet tas under ett dygn?
• Läkemedlet tas i allmänhet 3 gånger per dygn, men det kan också tas 4 gånger, om smärtan inte
lättar.
Hur stor mängd läkemedel får högst tas under ett dygn?
• 8 tabletter.

Används läkemedlet regelbundet? Under en hur lång tid?
• Läkemedlet används regelbundet under en period på 5 dygn, varefter användningen avslutas,
såvida inte läkaren har gett andra anvisningar.

1–2 doser 3–4 gånger per dygn vid behov. Astmaläkemedel som vidgar luftrören
Ska läkemedlet användas varje dag?
• Läkemedlet är avsett att användas vid behov, dvs. man behöver inte använda det alla dagar,
endast i händelse av andnöd.
• I allmänhet använder astmatiker två olika slags läkemedel: kortison som används regelbundet
varje dag för att sköta inflammationen samt denna typ av läkemedel som vidgar luftrören vid
andnöd. Genom regelbunden kortisonmedicinering strävar man efter en god behandlingsbalans
som gör att andnöd inte förekommer eller förekommer endast mycket sällan. Läkemedlet som
utvidgar luftrören är emellertid viktigt och därför ska elever som har astma alltid ha med sitt
läkemedel.
Hur många doser kan tas på en gång?
• Man kan ta 1–2 doser på en gång. Om andnöden inte blir lindrigare med två doser, ska läkare
uppsökas.
Vid vilka tidpunkter ska läkemedlet tas?
• Läkemedlet ska tas då när man har andnöd. Om den första dosen inte lindrar andnöden, kan
man ta en andra dos fem minuter efter den fösta dosen. Läkemedlets utvidgande effekt på
luftrören varar flera timmar, varför läkemedlet vid behov kan tas med cirka sex till åtta timmars
mellanrum.
Hur stor mängd läkemedel får högst tas under ett dygn?
• Högst 8 doser läkemedel kan tas under ett dygn. Om det behövs mera läkemedel än så, ska
läkare uppsökas. I sådana fall kan det hända att kortisondosen är för liten.

