Behandling af smerter og hævelse med Ibuprofen
hævede ben på grund af dårligt hjerte, diarré, slim
og blødning fra endetarmen på grund af tyktarmsbetændelse, åndedrætsbesvær på grund af sammentrækning af muskulaturen i bronkierne, ændring i blodets sammensætning, som kan medføre
feber og tendens til betændelse, kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse
på grund af akut nyresvigt, smerter, feber, blod i
urinen og skummende urin, eventuelt hævelse i
ansigt, på hænder og fødder på grund af nyreskade, akut allergisk reaktion med væskeophobning i slimhinder og hud, især ved læber og hals,
hallucinationer, leverbetændelse, mundbetændelse med sår, gulsot.

Ibuprofen er et smertestillende lægemiddel, der tilhører gruppen af NSAID (non-steroide anti-inflammatoriske stoffer). Ibuprofen anvendes ved smerter og hævelse i led og muskler.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING
Du skal tage 400 mg Ibuprofen 3 gange dagligt klokken 8.00, 14.00 og 22.00.
Vi har lavet en recept til dig, og du kan hente medicinen på et hvilket som helst apotek. Skal din recept
fornyes, skal du henvende dig til din egen læge.

BIVIRKNINGER
Meget almindelige, ikke alvorlige bivirkninger
Forekommer hos flere end 1 ud af 10:


Sure opstød/halsbrand



Diarré.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
Lægemidler som Ibuprofen kan være forbundet med
en let forøget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje
doser og ved længere tids brug. Ring 1-1-2, hvis du
får:


åndenød, brystsmerter med udstråling til hals eller
arme, da det kan skyldes blodprop i hjertet



lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed, da det
kan skyldes blodprop i hjernen eller en hjerneblødning.

Almindelige til meget almindelige bivirkninger
Forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede:


Ikke alvorlige: Mavesmerter, luft i maven, træthed.



Alvorlige: Blodigt opkast og/eller afføring på grund
af blødning fra mave-tarmkanalen.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Du må ikke tage Ibuprofen, hvis du:

Almindelige bivirkninger
Forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede:


Ikke alvorlige: Kvalme og opkastninger, smerter
og ubehag fra maven, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, mavekramper, mild, forbigående hovedpine, svimmelhed, øresusen, udslæt, væskeophobning i kroppen.

Ikke almindelige bivirkninger
Forekommer hos 1-10 ud af 1.000 behandlede:


Alvorlige: Åndenød ved anstrengelse, eventuelt
også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls,



er allergisk over for Ibuprofen



tager anden smertestillende medicin (NSAID-præparater, herunder COX-2-hæmmere mod
ledlidelser eller præparater med acetylsalicylsyre)



tidligere har haft blødning fra mave-tarmkanalen
eller hul på tarmen i forbindelse med behandling
med smertestillende lægemidler (NSAID)



har aktivt eller tilbagevendende mavesår eller
blødning fra mave-tarmkanalen, sår på tolvfingertarmen, blødende tyktarmsbetændelse eller
Crohns sygdom
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har tendens til blødninger



har svært nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion.

Kontakt straks din egen læge eller Lægevagten, hvis
du får udslæt, blødning fra slimhinder eller andre
overfølsomhedsreaktioner.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os. Du kan finde mere information om Ibuprofen på
www.indlaegssedler.dk.

Kontakt
Ortopædkirurgisk Afdeling
Aalborg
Tlf. 97 66 23 45
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 14.30
Farsø
Tlf. 97 65 30 50
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 14.30
Hjørring
Tlf. 97 64 16 15
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 14.30
Frederikshavn
Tlf. 97 64 19 26
Vi træffes bedst:
Tirsdag – fredag 8.00 – 14.00
Thisted
Tlf. 97 65 06 55
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 14.30
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