Läkemedelsinformation
Du får information av din opererande doktor om E-recept skickats.
Du kan se vilka recept du fått i appen Mitt Apotek eller under dina sidor på 1177.
Nedan finns generell information om de vanligaste medicinerna som skrivs ut efter operation.
På receptet finns information om hur läkemedlen ska tas.
Alvedon 500 mg: Innehåller paracetamol, verkar smärtstillande och går utmärkt att kombinera med
Naproxen. Man får inte ta Alvedon tillsammans med Citodon då bägge preparaten innehåller
paracetamol. Paracetamol är ofarligt att ta i rekommenderade doser, men tar man alldeles för mycket
kan det leda till en förgiftning. Det högsta antalet tabletter Alvedon (500 mg) man som vuxen kan ta
under ett dygn är 8 tabletter. Du tar 1 - 2 tabletter 4 gånger per dag. Se Alvedon som basen i din
smärtbehandling.
Naproxen, Etoricoxib/Arcoxia, Ipren/Brufen, Celebra. (NSAID): Inflammationen och svullnaden efter en
operation kan dämpas av att du tar inflammationsdämpande tabletter, så kallade NSAID. Du bör ta dessa
mediciner enligt ordinationen på receptet. Detta gör att smärtorna snabbare släpper och påskyndar
rehabiliteringen. Tabletterna tas i samband med måltid. NSAID kan påverka magslemhinnan, och om du
får besvär med magen ska du avsluta behandlingen. Det finns skyddande medicin som kan tas i
kombination om lätta magbesvär. Observera att du inte ska ta NSAID om din doktor inte rekommenderat
dig detta.
Oxynorm/Morfin: Snabbverkande morfinpreparat med maximal effekt efter ca 1h och effekten varar ca
6h. Denna kan göra dig dåsig och du får inte köra bil. En del får problem med förstoppning. Denna
medicin är väldigt vanebildande, så du ska inte använda denna under lång tid utan enbart vid behov vid
smärtgenombrott.
Oxycontin/Dolcontin: Långtidsverkande morfinpreparat som är starkt och vanebildande. Denna gör dig
dåsig och du får inte köra bil. En del får problem med förstoppning. Detta är ett depåpreparat där första
effekten kommer efter ca 30 minuter, maximal effekt efter ca 3h och effekten varar i ca 12h. Skall trappas
ut; ta bort en tablett cirka varannan dag. Om du exempelvis har mindre ont på dagen börjar du
nedtrappning genom att ta bort en morgontablett först.
Targiniq: Långtidsverkande morfinpreparat som är starkt och vanebildande. Denna gör dig dåsig och du
får inte köra bil. Detta är ett depåpreparat där första effekten kommer efter ca 30 minuter, maximal
effekt efter ca 3h och effekten varar i ca 12h. Skall trappas ned; ta bort en tablett cirka varannan dag. Om
du exempelvis har mindre ont på dagen börjar du nedtrappning genom att ta bort en morgontablett
först.
Citodon 500mg/30mg: Innehåller kodein och paracetamol. Denna doseras 1 - 2 tabletter 4 gånger per
dygn. Citodon är ett rent smärtstillande läkemedel som kan göra dig lite dåsig. Du får inte köra bil när du
använder Citodon. En del patienter får också problem med förstoppning. Denna tablett får INTE
kombineras med andra preparat som innehåller paracetamol (Alvedon)
Movicol: För att förhindra förstoppning under tiden du använder morfinpreparat
Eliquis/Xarelto: Blodförtunnande tablett för att förhindra blodpropp efter operation
Fragmin/Innohep: Blodförtunnande spruta för att förhindra blodpropp efter operation

