TRIUMEQ
Hur ska man ta Triumeq?
•

På apoteksetiketten står hur stor dos du ska ta.

•

Triumeq tas en gång om dagen med 24 timmars mellanrum.

•

Triumeq kan tas med eller utan mat.

•

Triumeq ska inte tas samtidigt med antacida (läkemedel som
neutraliserar saltsyra), kalcium (kalk), järn eller multivitaminer.
Dessa preparat ska tas antingen 2 timmar efter eller 6 timmar
före Triumeq.

Hur ska Triumeq förvaras?
Förvara Triumeq i rumstemperatur (högst 25°C). Tabletterna är
fuktkänsliga så förvara dem i burken och skruva åt locket ordentligt.
Ta inte ut den lilla plastbehållaren med torkmedel ur burken.
Vilka läkemedel kan man inte ta med Triumeq?
Tala om för din läkare vilka andra mediciner du tar, även receptfria
och naturläkemedel samt vitaminer. Kontakta din läkare om du får
nya mediciner utskrivna.
Läkemedel som inte ska användas samtidigt med Triumeq är:
Läkemedel mot epilepsi innehållande karbamazepin (Tegretol,
Trimonil, Hermolepsin), oxkarbamazepin (Trileptal), fenobarbital
(Fenemal) eller fenytoin (Epanutin, Lehydan, Fenantoin). Preparat
som innehåller Johannesört.
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Kan man dricka alkohol när man tar Triumeq?
Vilka receptfria preparat kan man ta med Triumeq?
Du kan till exempel ta Alvedon och Panodil för att lindra värk och
feber. Dimor, Imodium eller Loperamid kan tas vid diarré och t.ex.
Zyrlex, Cetirizin eller Acura vid allergi. Om du tar antacidum (t.ex.
Novalucol, Novaluzid, Rennie) mot sur mage, kalk/kalcium, järn
eller ett multivitamintillskott ska du ta detta minst 6 timmar före
eller minst 2 timmar efter Triumeq.

Små mängder alkohol påverkar inte Triumeq. Du ska ta Triumeq
som vanligt även om du intar en alkoholhaltig dryck. Tänk på att
andra mediciner du tar kanske inte kan kombineras med alkohol.
Vad gör man om man:
•

Glömt att ta en dos Triumeq?
Försök komma ihåg att ta Triumeq på rätt tid! Om du märker
detta mer än 4 timmar innan nästa dos ska tas ska du ta den
missade dosen direkt. Men om du märker det mindre än 4
timmar innan nästa dos ska tas ska du hoppa över den glömda
dosen och ta nästa dos som vanligt. Om du helt har glömt en dos
ska du inte dubblera nästa dos för att kompensera för den
glömda, utan ta vanlig dos.

•

Tagit dubbel dos?
Fortsätt med din medicinering som vanligt, alltså ta nästa dos
som planerat.

•

Kräks?
Om du kräks inom 1 timme efter att du tagit din dos ska du ta en
ny dos tillsammans med mat. Om du kräks efter 1 timme efter du
tagit din dos ska du inte ta en ny dos utan ta nästa dos som
vanligt. Om du kräks ofta, kontakta din läkare.

Vad kan Triumeq ge för biverkningar?
En del personer får biverkningar av Triumeq. Besvären varierar från
person till person och kan vara huvudvärk, illamående, kräkningar,
yrsel, diarré, svårt att sova, trötthet, ont i magen.
Enstaka personer kan få en reaktion av Triumeq som ger feber,
hudutslag, andfåddhet, hosta, halsont, illamående, kräkningar,
diarré, smärtor i magen, trötthet, värk i kroppen och allmän
sjukdomskänsla. Om du får något/några av dessa symtom under
de 6 första veckorna av behandlingen, kontakta din läkare.
Risken att du får den här typen av symtom är minimal eftersom
du gjort en test innan för att kontrollera att du tål Triumeq.
Avbryt aldrig behandlingen och påbörja aldrig behandling på
nytt efter ett avbrott utan att rådfråga din läkare.
Ha alltid med dig varningskortet som finns i förpackningen!

Vem ska man prata med om man har några frågor?
Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor
om din behandling. Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som
rör läkemedel.

