INTELENCE
Hur ska man ta Intelence?
• På apoteksetiketten står hur stor dos du ska ta.
• Intelence tas 2 gånger om dagen med 12 timmars mellanrum.
• Intelence tas alltid efter måltid.
• Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.
• Tabletterna kan lösas upp i vatten. Rör om ordentligt tills vattnet
ser mjölkigt ut, drick omedelbart. Skölj sedan ur glaset flera gånger
med vatten och drick upp allt så att du får i dig hela dosen.
Hur ska Intelence förvaras?
Förvara Intelence i rumstemperatur. Se till att skruva åt burkens lock
ordentligt eftersom tabletterna är fuktkänsliga. Låt de små påsarna
med torkmedel ligga kvar i burken hela tiden.
Vilka läkemedel kan man inte ta med Intelence?
Det är viktigt att du talar om för din behandlande läkare vilka andra
mediciner du tar, även receptfria och naturläkemedel samt vitaminer.
Kontakta alltid din läkare då du får nya mediciner utskrivna.
Du ska till exempel inte ta: Aptivus, Epanutin, Fenantoin, Fenemal,
Hermolepsin, Rifadin, Rimactan, Rimactazid, Rimcure, Rimstar,
Tegretol, Trimonil eller preparat som innehåller rifapentin eller
Johannesört.
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Vilka receptfria preparat kan man ta med Intelence?

Vad gör man om man:

Vad kan Intelence ge för biverkningar?

• Glömt att ta en dos?
Försök komma ihåg att ta Intelence på rätt tid! Om du glömmer en
dos och märker det inom 6 timmar från den tidpunkt du skulle ha tagit
Intelence ska du ta den så snart du kommer på det. Om det har gått mer
än 6 timmar ska du hoppa över den dosen och ta nästa som vanligt.
Fortsätt sedan din medicinering 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. Ta alltid Intelence efter måltid.

En del personer får biverkningar av Intelence. Besvären varierar från
person till person. Biverkningar kan komma i form av hudutslag,
huvudvärk, trötthet, diarré, illamående eller halsbränna.

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

Kontakta genast din läkare om du får hudutslag eller
överkänslighetsreaktioner efter att du börjat ta Intelence.

• Kräks?
Om du kräks inom en halvtimme efter att du tog senaste dosen ska du
ta en ny dos. Om du kräks ofta, kontakta din läkare.

Du kan till exempel ta: Alvedon, Panodil eller Reliv för att lindra värk
och feber. Vid diarré kan du ta Dimor, Imodium eller Loperamid. Vid
allergi kan du ta Acura, Cetirizin, Zyrlex eller Tavegyl. Du kan även ta
Link, Novalucol, Novaluzid eller Rennie mot halsbränna och sur mage.

Om du blir gravid bör du genast tala om det för din läkare.
Intelence innehåller laktos.
Kan man dricka alkohol när man tar Intelence?
Vissa personer mår illa om de dricker alkohol när de tar Intelence.
Tänk också på att andra mediciner du tar kanske inte kan kombineras
med alkohol.

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.

