Dansk SPC godkendt 2013-09-30
Pligttekst til offentlighed
Pligttekster til offentlighed.
Ibuprofen Orifarm (ibuprofen) filmovertrukne tabletter 200 mg.
Læs informationen i pakningen inden brug.
Anvendelsesområde: Svage smerter. Virkning: Nonsteroidt antiinflammatorisk stof (NSAID). Dosering:
Voksne: 1-2 tabletter, højst 6 tabletter i døgnet. Må ikke anvendes ved: Overfølsomhed for indholdsstofferne,
alvorlig hjerteinsufficiens, fortilfælde af blødning eller mavesår i forbindelse med NSAID-behandling, fortilfælde
af bronkospasmer, angioødem, astma, snue eller nældefeber efter indtagelse af acetylsalicylsyre eller andre
NSAID, aktivt eller tilbagevendende tarmsygdom, Crohns sygdom, tilbagevendende sår eller blødning i
mave/tarm system, aktivt mavesår, øget blødningstendens, svær lever- eller nyreinsufficiens, graviditet i 3.
trimester. Forsigtighedsregler: Samtidig brug af acetylsalicylsyre eller andre NSAID bør undgås. Forsigtighed
ved astma. Behandling i kortest mulig tid med lavest mulig dosis anbefales. Forsigtighed anbefales i følgende
patientgrupper: ældre, patienter med mave/tarm lidelser, patienter som bruger medicin der øger risikoen for
mave/tarm blødning, patienter med forhøjet blodtryk eller hjerteinsufficiens, stærkt dehydrerede patienter,
patienter med nedsat nyrefunktion eller leverfunktion, patienter i behandling med methotrexat, lithium,
ciclosporin, tacrolimus eller diuretika. Kan forlænge blødningstiden. Bør ikke anvendes til kvinder, som ønsker at
blive gravide. Kan give hovedpine på grund af overforbrug af medicinen. Indeholder lactose. Brug af anden
medicin: Ibuprofen bør ikke tages med: ACE-hæmmere, beta-blokkere, diuretika, acetylsalicylsyre, COXhæmmere og andre NSAID, digoxin, methotrexat. Ibuprofen kan anvendes med forsigtighed med:
Antikoagulantia, warfarin, phenprocoumon, heparin, furosemid, thiaziddiuretika, corticosteroider, lithium,
cholestyramin, ciclosporin, trombocythæmmende midler, selektive serotonin genoptagshæmmere, abciximab,
tirofiban, integrelin, clopidogrel, mifepriston, quinolon antibiotika, sulfonylurea, tacrolimus, zidovudin,
aminoglycosider, ginkgo biloba. Bivirkninger: Meget almindelige: Mave/tarm blødning, opkastning af blod,
sortfarvet afføring, luftafgang fra tarmen, træthed, mavesmerter, diarré. Almindelige: Mild hovedpine,
svimmelhed, tinnitus, mave/tarm gener som kvalme, opkastning, smerter i mellemgulvet, mave ubehag,
fordøjelsesbesvær, forstoppelse, mavekramper, forøget urinstof i blodet, øget serumkreatinin, eksem,
væskeretention, ødem. Ikke almindelige – meget sjældne bivirkninger: Blodforandringer, bronkospasme,
forværring af astma, aseptisk meningitis, betændelse i bugspytkirtlen, allergiske reaktioner som omfatter
alvorlige hudreaktioner og anafylaktisk chok. Tilskud: Klausuleret tilskud til pensionister eller til bestemte
sygdomme. Pakningsstørrelser: Blister: 20 tabletter. Udlevering: Håndkøb til personer over 18 år, ikke
apoteksforbeholdt: Max 1 pakning af højest 20 tabletter pr. dag. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos
Orifarm Generics A/S (info@orifarm.com) eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
www.laegemiddelstyrelsen.dk
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Følgende oplysninger er taget ud af den forkortede version:
Graviditet: Bør kun anvendes på tvingende indikation under 1. og 2. trimester. Kontraindikeret under 3.
trimester.
Amning: Kan anvendes.
Overdosering: Mavesmerter, kvalme, opkastning, letargi, sløvhed, svimmelhed, hovedpine, tinnitus, hæmning
af centralnervesystemet, krampe.
Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense S.

Info: På grund af pladshensyn er kun de meget almindelige samt almindelige bivirkninger medtaget. Dog er
alvorlige livstruende bivirkninger med andre frekvenser også medtaget.
De bivirkninger som ikke er medtaget i teksten er listet herunder:
Ikke almindelige:

Hjerteinsufficiens (hos patienter med begrænset hjertefunktion), agranulocytose, pancytopeni, trombocytopeni,
aplastisk og hæmolytisk anæmi, neutropeni, eosinofili, koagulatotionsforstyrrelser, aplasi af de hvide
blodlegemer, paræstesier, synsforstyrrelser (sløret syn, ændret farveopfattelse, nedsat syn, synsfelt defekter,
scotoma, amblyopia, dobbeltsyn, iridocyclitis), påvirkning af hørelsen, bronkospasme, astmatisk anfald,
forværring af astma, dyspnø, gastrisk eller duodenale ulcera med blødning og/eller perforation, colitis,
inflammatoriske tarmsygdomme, ulcøs stomatitis, gastritis (kvalme, opkastninger, mavesmerter), halsbrand,
akut nyreinsufficiens, interstitiel nefritis, nefrotisk syndrom, urticaria, pruritus, purpura, fotosensitivitet, rhinit,
hypertension, anafylaksi/anafylaktoide reaktioner, angioødem, generaliseret hypersensitivitet, hepatitis, gulsot,
betydelig forhøjelse af leverparametre (ASAT og ALAT), hallucinationer, søvnløshed, nervøsitet, let rastløshed,

Sjældne:

Sløvhed, ekstrapyramidale gener, optisk neuritis, papilnekrose, membranøs nefropati, bulløst exantem,
hyponatræmi, aseptisk meningitis (nakkestivhed, hovedpine, kvalme, opkastning, feber eller desorientering hos
patienter med eksisterende autoimmune sygdomme), kulderystninger, drug fever, levertoksicitet, depression,
konfusion, koncentrationsbesvær, kognitiv dysfunktion,

Meget sjælden:

Eksacerbation af bronkospasme, pancreatitis, forværring af colitis og Crohns sygdom, nedsat urinstof udskillelse,
toksisk epidermal nekrose (TEN), morbiliformt udslæt, erythema nodosum, erythema multiforme, StevenJohnsons syndrom, hårtab, sygdomme i hår og negle, dermatitis herpetiformis, varicella infektion, vaskulitis,
anafylatisk shock, leverskader (specielt i langtidsbehandling), leversvigt,

