Behandling af kvalme med ondansetron,
Prednison og natriumpicosulfat
Du kan få kvalme i forbindelse med behandlingen af
din kræftsygdom. For at forebygge kvalme skal du i
behandling med Ondansetron og Prednison. For at
forebygge forstoppelse som følge af den kvalmestillende medicin skal du tage natriumpicosulfat (i dagligtale kaldet Laxoberal).

ONDANSETRON
Du skal tage Ondansetron for at forebygge kvalme og
opkastning, som kan opstå efter din kemoterapi og
strålebehandling.
Sådan virker medicinen
Ondansetron blokerer frigivelsen af de stoffer i kroppen, der giver kvalme og opkastning.
Sådan foregår den medicinske behandling
Ondansetron findes i flere former:
Smeltetabletter, som skal lægges under tungen
Tabletter, som skal synkes med vand
Stikpiller til endetarmen.

Sådan opbevarer du medicinen
Tabletter og stikpiller skal opbevares ved stuetemperatur.

PREDNISON
Du skal tage Prednison i få dage i forbindelse med
din behandling for at forebygge kvalme og opkastning.
Sådan virker medicinen
Prednison er et hormon, som virker mod kvalme og
opkastning.
Sådan foregår den medicinske behandling
Du skal tage Prednison som tabletter. Tabletterne fås
i forskellige styrker. Du får Prednison forebyggende i
de første dage i forbindelse med kemoterapi.
Vi aftaler med dig, hvor meget Prednilon du skal tage.
Bivirkninger
Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:
Øget appetit

På sygehuset kan Ondansetron desuden gives som
væske gennem et drop.

Indre uro og søvnbesvær. Det er bedst at tage
medicinen om morgenen for at undgå søvnbesvær.

Vi aftaler med dig, hvor meget Ondansetron du skal
tage.

Let øget vægt. Din vægt kan stige, da der samler
sig væske i din krop.

Bivirkninger
Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:
Hovedpine. Du kan lindre hovedpine med smertestillende medicin fra håndkøb.
Forstoppelse. Du kan afhjælpe forstoppelse ved
at drikke rigeligt, spise fiberrig kost og eventuelt
tage afføringsmiddel.
Varme og rødmen i ansigtet.

Sådan opbevarer du medicinen
Du skal opbevare Prednison ved stuetemperatur.

NATRIUMPICOSULFAT
Du skal tage natriumpicosulfat, som er et afføringsmiddel, der forebygger forstoppelse. Natriumpicosulfat anvendes mod forstoppelse, som er opstået efter
behandling med kvalmestillende medicin.
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Sådan virker medicinen
Natriumpicosulfat stimulerer tarmens naturlige bevægelser. Desuden påvirker natriumpicosulfat slimhinden i tarmen, så den udskiller mere væske, så afføringen bliver blødere.
Sådan foregår den medicinske behandling
Du skal tage natriumpicosulfat som dråber.
Vi anbefaler, at du begynder med 10-15 dråber i døgnet. Har denne dosis for kraftig eller ringe virkning,
kan du regulere dosis med 2-5 dråber ad gangen,
indtil du får den ønskede effekt.
Virkningen indtræder som regel efter 10-12 timer.
Dråberne har en neutral smag. Du kan blande dem
med vand, saft og lignende.
Sådan opbevarer du medicinen
Du skal opbevare dråberne ved stuetemperatur.
Bivirkninger
Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:
Mavekneb. Du kan undgå mavekneb ved at fordele din daglige dosis på flere gange over dagen.
Diarré. Du kan få diarré, hvis du tager for mange
dråber.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Onkologisk Afdeling
Tlf. 97 66 14 00
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00
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