Acikure®
Produktinformation Acikure® (ranitidinhydrochlorid) 150 og 300 mg filmovertrukne tabletter.
Anvendelsesområde: Voksne: Behandling og forebyggelse af mavesår, sår i tolvfingertarmen og sure opstød.
Behandling af mavesår i forbindelse med Helicobacter pylori-infektion i kombination med antibiotika. Børn:
Korttidsbehandling og symptomlindring ved mavesår og sure opstød. Dosering: Voksne: 300 mg ved sengetid
eller 150 mg 2 gange daglig i 4-8 uger. Forebyggende behandling af mavesår og sår i tolvfingertarmen: 150-300
mg ved sengetid, dosis kan øges til 300 mg 2 gange dagligt i 4 uger. Forebyggende behandling af sure opstød:
150 mg 2 gange dagligt, kan øges til 150 mg 4 gange dagligt i op til 12 uger. Behandling af Helicobacter pyloriassocieret mavesår i kombination med antibiotika: 300 mg ved sengetid eller 150 mg 2 gange dagligt. Børn (311 år > 30 kg): Akut behandling af mavesår: 4-8 mg/kg 2 gange daglig, max. 300 mg daglig. Kun til
korttidsbehandling. Behandling af sure opstød: 5-10 mg/kg 2 gange daglig, max. 600 mg daglig. Kun til
korttidsbehandling. Ældre samt ved nedsat lever- og nyrefunktion: Dosisreduktion. Kontraindikationer:
Overfølsomhed over for ranitidin eller øvrige indholdsstoffer. Forsigtighedsregler: Ved behandling af mavesår
skal muligheden for kræft være udelukket. Bør undgås ved tidligere tilfælde af akut porfyri. Forøget risiko for
lungebetændelse hos ældre og patienter med kronisk lungesygdom, diabetes eller nedsat immunforsvar.
Interaktion: Warfarin. Procainamid. Triazolam, midazolam, glipizid. Ketokonazol, atazanavir, delaviridin,
gefitnib. Bør indtages 2 timer før indtagelsen af antacida eller høje doser sukralfat. Graviditet: Ringe
erfaringsgrundlag. Bør så vidt muligt ikke anvendes. Amning: Bør ikke anvendes. Bivirkninger: Almindelige:
Hovedpine, svimmelhed, diaré. Ikke almindelige: Mavesmerter, forstoppelse, kvalme. Sjældne:
Overfølsomhedsreaktioner, nældefeber, hævelse af ansigt, læber, øjne (angioneurotisk ødem), feber,
bronchospasmer, lavt blodtryk, brystsmerter. Forbigående leverpåvirkning. Hududslæt. Forøget creatinin i
blodet. Meget sjældne: Ændringer i blodets sammensætning. Anafylaksi. Forvirring, depression,
hallucinationer (specielt hos alvorligt syge og ældre). Hovedpine, svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser.
Forbigående nedsat evne til at fokusere og se klart. Langsom hjerterytme, forstyrrelser i hjertet rytme.
Betændelse i blodkar. Akut betændelse i bugspytkirtlen. Leverbetændelse med eller uden gulsot. Udslæt eller
blærer på huden (erythema multiforme), hårtab. Muskelsmerter, ledsmerter. Akut nyreskade. Udvikling af
bryster hos mænd, udsondring af mælk fra brysterne, forbigående impotens. Pakningsstørrelser: 150 mg: 20
og 60 tabletter. 300 mg: 10 og 30 tabletter. Tilskud: Ingen. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S,
Energivej 15, 5260 Odense S, Tlf.:63952700. Udlevering: HF. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos
Orifarm Generics A/S eller på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk
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