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•	 	Du	får	inte	använda	Effentora®	om	du	inte	
redan	 får	 regelbunden	 behandling	 med	
andra	 opioidläkemedel	 mot	 ihållande	
cancersmärta	och	denna	behandling	 inte	
pågått	minst	en	vecka.

•	 Ge	aldrig	Effentora®	till	någon	annan	per-
son.

•	 Förvara	 Effentora®	på	 säkert	 ställe,	 utom	
räck-	 och	 synhåll	 för	 andra,	 särskilt	 för	
barn.	 Om	 ett	 barn	 eller	 någon	 annan	 tar	
detta	 läkemedel	 av	 misstag,	 måste	 han	
eller	 hon	 genast	 få	 akutvård,	 eftersom	
felaktig	 användning	 av	 läkemedlet	 kan	
leda	till	döden.

Du har ordinerats läkemedlet 
Effentora® för behandling av 
genombrottssmärta orsakad av cancer.

Effentora® är ett smärtstillande 
läkemedel som hör till gruppen 
opioider. Dessa läkemedel 
används för behandling av vuxna 
cancerpatienter som redan använder 
andra smärtstillande medel mot 
ihållande smärta.

VIKTIGT
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DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM 
EFFENTORA® ÄR FÖLJANDE:
1. Läkaren har ordinerat dig en lämplig initialdos av 

Effentora®. Byt inte ut Effentora®-tabletterna mot nå-
gon annan medicin som innehåller fentanyl utan att 
först rådfråga din läkare.

2. Användningen av Effentora® kan ge livshotande reak-
tioner och i synnerhet andningssvårigheter:

•	 om du inte regelbundet använder en annan opioid 
för behandling av ihållande cancersmärta.

•	 om du inte använder Effentora® exakt enligt läkarens 
anvisningar.

3. Tveka inte att ta kontakt med läkare, om det är något 
du funderar på.

Genombrottssmärta vid cancer är smärta som 
uppträder plötsligt trots regelbunden smärtstillande 
behandling Läs noga igenom bipacksedeln på 
Effentora®-förpackningen innan du börjar använda 
läkemedlet och alltid när du får en ny läkemedels-
förpackning, eftersom bipacksedeln kan innehålla 
ny, uppdaterad information. 
Dela även med dig av denna viktiga information till 
övriga personer i ditt hushåll. Om du är osäker på nå-
got eller har frågor om användningen av Effentora® 

eller något annat läkemedel som du använder eller 
om din sjukdom i allmänhet, kontakta din läkare.



buckal fentanyltablett

4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
GENOMBROTTSSMÄRTA VID CANCER  ....................................6

• Vad menas med genombrottssmärta vid cancer?  .....................6-7

EFFENTORA® ....................................................................................8
• Vad är Effentora®?  ....................................................................8
• Hur verkar Effentora®  ..............................................................8
• Hur skiljer sig Effentora® från läkemedel som ges mot

ihållande smärta?  ......................................................................8
• När ska man använda Effentora®?..............................................9
• Hur smakar Effentora®?  ...........................................................9
• Innehåller Effentora® socker?  ..................................................9
• Hur är Effentora® förpackat?  ....................................................9       

ANVÄNDNING AV EFFENTORA® ................................................10 
•	 Hur används Effentora®? .............................................................10-11
•	 Hur fastställer läkaren den lämpliga dosen av Effentora®?..............12
•	 Hur gör jag om jag fortfarande känner smärta efter att jag  

tagit en Effentora®-dos under dostitreringsfasen i början av 
behandlingen? ..................................................................................13

•	 Hur gör jag om jag fortfarande känner smärta efter att jag  
tagit en Effentora®-dos efter att den lämpliga behandlingsdosen 
fastställts?  .......................................................................................13

•	 Hur snart kan jag använda Effentora® på nytt för att behandla  
en episod av genombrottssmärta?  ................................................. 14

•	 Får man bita, suga, tugga eller svälja Effentora®-tabletten? ..........14
•	 Vad händer om man sväljer en Effentora®-tablett?  ........................14
•	 Kan patienter som lider av muntorrhet använda Effentora®? ..........14   
•	 Måste jag fortsätta med regelbunden opioidbehandling mot 

cancersmärta medan jag använder Effentora®? ...............................15



4 5

EVENTUELLA BIVERKNINGAR AV EFFENTORA®  ....................16

•	 Vilka eventuella eller troliga biverkningar kan uppstå vid användningen  
av Effentora®?.............................................................................................16

•	 Hur ska jag göra om något av följande symptom uppträder under 
behandlingen?  ...........................................................................................17

EVENTUELLA INTERAKTIONER MED ANDRA LÄKEMEDEL .............................18 

•	 Får man använda Effentora® tillsammans med andra 
mediciner?...................................................................................................18

•	 Får man använda Effentora® tillsammans med mat eller dryck?...............19

SÄKER ANVÄNDNING, FÖRVARING OCH BORTSKAFFNING 
AV EFFENTORA®..................................................................................20

• Viktigt att veta innan du börjar använda Effentora® .................20

• Får man köra bil eller använda maskiner i samband 
med Effentora®-behandling? .....................................................21

• Om någon har tagit Effentora®-tabletter av misstag ..................21

• Om någon har tagit för stor mängd Effentora®  ........................22

• Om du har glömt att ta Effentora®   ...........................................22

• Hur ska Effentora®förvaras?  ....................................................22

• Vad gör man när man inte längre behöver Effentora®? ............ 23

• Bortskaffning av oöppnade Effentora®-förpackningar när  
läkemedlet inte längre behövs ...................................................23

• Annat att beakta  .......................................................................24

     MER INFORMATION ....................................................................26



buckal fentanyltablett

6

GENOMBROTTSSMÄRTA VID CANCER

Vad menas med genombrottssmärta vid cancer?

Smärta som beror på cancer och som pågår dygnet runt 
med samma styrka kallas ihållande cancersmärta.
Läkaren har ordinerat dig opioidbehandling för att 
lindra denna ihållande bakgrundssmärta.

Även om denna opioidbehandling håller din ihållande cancersmärta i schack större 
delen av tiden, kan du ibland uppleva plötsliga smärtepisoder eller att smärtan ibland 
övergår från lindrig till måttlig eller svår.
Dessa försämrade tillstånd kallas genombrottssmärta vid cancer. Det är smärtor som 
"tränger igenom" den fortlöpande smärtbehandlingen.
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OPIOIDBEHANDLING
MOT IHÅLLANDE
SMÄRTA

GENOMBROTTSSMÄRTA
VID CANCER

  Kontinuerlig behandling dygnet runt

En episod med genombrottssmärta startar i allmänhet 
plötsligt och pågår oftast cirka 30 minuter.
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Effentora® är ett smärtstillande läkemedel som hör till läkemedelsgruppen opioider. 
Det används för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter, som 
redan genomgår någon annan opioidbehandling av ihållande cancersmärta. 
Effentora® är ett receptbelagt läkemedel, som innehåller fentanyl.
Effentora® förskrivs på en särskild receptblankett, eftersom det hör till gruppen opio-
idläkemedel, som läkemedelsmissbrukare kan använda i berusningssyfte.

Effentora® buckaltabletter ska placeras mellan kinden och tandköttet, där de löses 
upp och varifrån den aktiva substansen (fentanyl) tas upp direkt i blodomloppet genom 
munslemhinnan. Det gör att läkemedlet tas upp snabbt och att smärtlindringen kan 
ske så snart som möjligt.
Genast när fentalylet kommit in i blodomloppet sprids det i hela kroppen och 
transporteras också till centrala nervsystemet (dvs. hjärnan och ryggmärgen), där det 
har en smärtlindrande verkan.

Vad är Effentora®? 

Hur fungerar Effentora®?

Hur skiljer sig Effentora® 
från läkemedel som ges 
mot ihållande smärta?

Mot ihållande smärta ges opioidbehandling, som är avsedd att verka under hela 
dygnet. Effentora® däremot är avsett att lindra just genombrottssmärta vid cancer 
(dvs. plötsliga smärttoppar som klart skiljer sig från den ihållande bakgrundssmärtan). 
Opioidbehandlingen mot ihållande smärta måste fortsätta samtidigt som man ger 

Effentora®.
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När läkaren har bestämt att Effentora® är en lämplig 
behandling för dig, ska du ta medicinen så snart 
genombrottssmärtan börjar.  

När ska Effentora® användas?

Effentora®-tabletterna innehåller inga smakämnen. Det 
kan finnas en liten smak i tabletterna, men det är inte 
säkert att man märker den.

Nej. Effentora®-tabletterna är sockerfria.

Effentora®-tabletterna är individuellt förpackade i 
barnsäkra blisterförpackningar.

Hur smakar Effentora®?

Innehåller Effentora® socker?

Hur är Effentora® förpackat? 

•	 Effentora®	 får	 bara	 användas	 samtidigt	 med	 annan	
opioidbehandling	mot	ihållande	cancersmärta.	Du	måste	
ha	 fått	 behandling	 mot	 ihållande	 smärta	 under	 minst	
en	 vecka	 innan	 Effentora®-behandlingen	 börjar,	 så	 att	
kroppen	har	hunnit	vänja	sig	vid	detta	slags	läkemedel.

•	 Opioidbehandling	mot	ihållande	smärta	får	aldrig	avslutas	
utan	läkarens	tillstånd	medan	man	använder	Effentora®.

•	 Effentora®	 får	 inte	 användas	 för	 behandling	 av	 andra	
smärtor	än	genombrottssmärta	vid	cancer.

•	 Effentora®-tabletterna	får	aldrig	ges	till	någon	annan.

•	 Effentora®	 måste	 användas	 precis	 som	 läkaren	 har	
ordinerat.

Opioidbehandlingen mot ihållande 
smärta måste fortsätta samtidigt som 
du tar Effentora®.

KOM IHÅG
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ANVÄNDNING AV EFFENTORA®

Hur ska Effentora® användas? 

Öppna 
förpackningen

Lägg tabletten på 
plats

•	 Öppna inte blisterför-
packningen förrän du 
är redo att ta tablet-
ten. Tabletten ska 
användas omedelbart 
efter att den tagits ur förpackningen.

•	 Ta loss den individuellt förpackade tabletten från 
blisterkartan genom att dra längs perforeringen.

•	 Böj blisterenheten längs den tryckta linjen.
•	 Dra av folien på baksidan av blisterenheten.
•	 Försök INTE trycka ut tabletten genom folien. Det kan 

skada tabletten.

•	 Ta ut tabletten ur blisterenheten 

och placera den genast mellan 

kinden och tandköttet eller under 

tungan (se bilderna). Du ska inte 

krossa eller dela tabletten.

•	 Du ska inte bita, suga eller svälja 

tabletten, eftersom den smärt-

stillande effekten då blir mindre 

än om läkemedlet används enligt 

anvisningarna.

1 2



10 11

Känn tabletten 
i munnen
 

•	 Låt tabletten ligga 
kvar mellan kinden 
och tandköttet eller 
under tungan tills den 
har lösts upp helt. Det 
brukar ta cirka 14–25 minuter.

•	 Du kan känna ett lätt bubblande mellan tandköttet och 
kinden eller under tungan när tabletten löses upp.

•	 Om du har kvar tablettrester i munnen efter 30 minuter, 
kan du svälja dem med ett glas vatten.

3 •	 Det är viktigt att du förstår exakt hur Effentora®-
tabletterna ska användas. Läs informationen på 
bipacksedeln och i den här broschyren, och vänd dig 
till läkare eller apotekspersonal om det fortfarande 
är något du funderar över.

•	  Förvara tabletterna i blisterförpackningen tills du 
är redo att ta en Effentora®-tablett. Då skyddas 
tabletterna från fukt. Effentora®-tabletter får inte 
förvaras i dosetter eller andra pillerburkar. Tabletten 
måste tas direkt efter att blisterenheten har öppnats.

Effentora®-tabletterna måste användas 
precis som läkaren har ordinerat.

KOM IHÅG
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Hur fastställer läkaren den lämpliga dosen 
Effentora®? 

Läkaren kan instruera dig 
att ta mer än en tablett 
med samma styrka sam-

tidigt (högst 4 tabletter åt gången).

Medan du och din 
läkare söker er fram till 
vilken dos av Effentora® 

som är lämpligast 
för att lindra din 
genombrottssmärta:

Effentora® finns i flera olika styrkor.
Läkaren kan gradvis öka styrkan på dina Effentora®-tabletter för att 
hitta den rätta dosen just för dig.
Under den processen kan läkaren be dig ta mer än en tablett samtidigt.

Genom att följa din läkares anvisningar under denna 
dostitreringsperiod och berätta för läkaren hur det känns, kan du 
hjälpa läkaren att hitta den dos som passar just dig. För att hjälpa 
dig att komma ihåg dina erfarenheter kan en smärtdagbok vara 
ett bra hjälpmedel. Be din läkare om mer information. 
När du har kommit fram till en lämplig, regelbundet fungerande dos 
av Effentora® fastställer läkaren den tablettstyrka som motsvarar 
den dosen. Därefter ska du bara ta en Effentora®-tablett för varje 
episod av genombrottssmärta.
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Hur gör jag om jag fortfarande 
känner smärta efter att jag 
tagit en Effentora®-dos under 
dostitreringsfasen i början av 
behandlingen?

Om smärtan inte lindras inom 30 minuter under 
dostitreringsfasen kan läkaren instruera dig att ta ytterligare 
en lika stark tablett för att lindra smärtan.

Om t.ex. en 100 mikrograms Effentora®-tablett inte räcker till för att 
lindra genombrottssmärtan inom 30 minuter, ska du ta ännu en 100 
mikrograms tablett.
Därefter ska du börja behandlingen av nästa episod av genombrottssmärta 
med 200 mikrogram Effentora® direkt. Du kan få närmare anvisningar av 
din läkare och i broschyren EFFENTORA – Läkemedel för behandling av 
genombrottssmärta vid cancer. Guide för patienter och anhöriga.

Hur gör jag om jag fortfarande 
känner smärta när jag tagit en 
Effentora®-dos efter att den 
lämpliga behandlingsdosen 
fastställts?

Kontakta din läkare om din fastställda dos Effentora® inte längre räcker 
för att lindra genombrottssmärtan.

Läkaren avgör om dosen ska ändras.
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Vad händer om man sväljer 
en Effentora®-tablett? 

Kan patienter som lider 
av muntorrhet använda 
Effentora®?

Nej.
Man får inte bita, suga eller tugga på tabletterna och inte heller 
svälja dem hela.

Om du sväljer Effentora®-tabletten innan läkemedlet har tagits upp 
genom slemhinnan, kan lindringen av genombrottssmärtan bli mindre 
effektiv.

Ja.
Man kan fukta munnen genom att dricka lite vatten innan man tar 
Effentora®-tabletten.

Får man bita, suga eller svälja 
Effentora®-tabletten? 

Hur snart kan jag använda 
Effentora® igen för att 
behandla en episod av 
genombrottssmärta? 

Följ läkarens eller apotekspersonalens anvisningar om hur ofta du kan 
ta Effentora®.
Vänta minst 4 timmar innan du behandlar nästa episod av genom-
brottssmärta med Effentora®. Kontakta läkare om du regelbundet får 
mer än fyra episoder av genombrottssmärta per dygn.
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Måste jag fortsätta med regelbunden 
opioidbehandling mot cancersmärta 
medan jag använder Effentora®?

Du måste fortsätta den kontinuerliga opioidbehandling 
mot cancersmärta som du ordinerats under hela den 
tid du använder Effentora®.
Avsluta aldrig din kontinuerliga opioidbehandling 
mot cancersmärta utan att tala med läkaren i förväg.

KOM IHÅG

•	 Under dostitreringsfasen måste du vänta minst 30 
minuter innan du tar ytterligare en Effentora®-tablett för 
att lindra en påbörjad episod av genombrottssmärta. Se 
även anvisningarna i broschyren EFFENTORA – Läkemedel 
för behandling av genombrottssmärta vid cancer. Guide 
för patienter och anhöriga. I den broschyren beskrivs 
de olika faserna i hur man kommer fram till den rätta 
behandlingsdosen. 

•	 Vänta minst 4 timmar innan du behandlar nästa episod av 
genombrottssmärta med Effentora®.

•	 Kontakta läkaren om du regelbundet får mer än fyra 
episoder av genombrottssmärta per dygn.

Använd Effentora® precis som 
läkaren har ordinerat.
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EVENTUELLA BIVERKNINGAR AV EFFENTORA® 

Vilka eventuella eller troliga biverkningar kan uppstå vid användningen av Effentora®?  

De allvarligaste biverkningarna är mycket ytlig 
andning, lågt blodtryck och chock. Om du känner 
dig mycket sömnig och har långsam och/eller ytlig 
andning, ska du eller den som vårdar dig kontakta 
läkare omedelbart och tillkalla hjälp.

Mycket vanliga biverkningar  
(mer än 1 patient på 10) 

•	 yrsel
•	 illamående
•	 där tabletten appliceras: smärta, sår, irritation, 

blödning, domning, tappad känsel, rodnad, svullnad 
eller utslag

Mer information om biverkningar finns i bipacksedeln 
i läkemedelsförpackningen. Om du känner av 
biverkningar under Effentora®-behandlingen ska du 
kontakta din läkare.

Vanliga biverkningar (1–10 patienter på hundra):  
•	 desorientering i tid och rum, känsla av lycka och 

upprymdhet 
•	 smakförändringar 
•	 sömnighet, dåsighet, överdriven trötthet, kraftlöshet, 

huvudvärk, darrningar 
•	 kräkningar, förstoppning, inflammation i munnen, 

muntorrhet, diarré 
•	 klåda, kraftig svettning.
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Hur ska jag göra om något av 
följande symptom uppträder under 
behandlingen?
Ring läkare och sök omedelbart akutvård om:
•	 du får andningssvårigheter
•	 din andning blir långsam och/eller ytlig (bröstkorgens 

andningsrörelser blir mycket små) 
•	 du känner dig extremt dåsig/sömnig och andningen blir 

långsammare
•	 du mår illa, känner stark yrsel, är virrig eller får andra ovanliga 

symptom.
•	 Sådana symptom kan tyda på att du tagit för stor dos Effentora® 

(överdos) eller att den dos du ordinerats är för hög. Om du upplever 
stark yrsel eller känner dig mycket sömnig redan innan tabletten 
lösts upp helt, skölj genast munnen med vatten och spotta ut 
kvarvarande tablettbitar. Sådana symptom kan leda till allvarliga 
problem eller till och med döden, om de inte behandlas omedelbart.

KOM IHÅG

•	 De allvarligaste biverkningarna av Effentora® 

är ytlig andning, lågt blodtryck och chock. Om 
du får andningssvårigheter, får långsam och/
eller ytlig andning, känner extrem dåsighet 
och långsammare andning, känner dig svag 
eller har kraftig yrsel, är förvirrad eller får andra 
ovanliga symptom:

•	 Spotta genast ut de tablettrester som är kvar 
i munnen.

•	 Ta inte en andra Effentora®-dos.
•	 Ring läkare och sök omedelbart akutvård.

Var medveten om när du 
måste söka akutvård.
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EVENTUELLA INTERAKTIONER MED ANDRA LÄKEMEDEL

Kan jag använda Effentora® tillsammans med andra mediciner?

Tala om för läkaren om du tar eller nyligen 
har tagit något av följande läkemedel 
innan du börjar med Effentora®:

•	 Läkemedel som kan göra dig sömnig, såsom insomnings- eller 
sömnmedel, läkemedel mot ångest, antihistaminer eller 
lugnande medel. 

•	 Alla läkemedel som kan påverka kroppens nedbrytning av 
Effentora®. Till exempel: ritonavir, nelfinavir, amprenavir och 
fosamprenavir (för behandling av HIV-infektion) eller andra 
så kallade CYP3A4-hämmare såsom ketokonazol, itrakonazol 
eller flukonazol (för behandling av svampinfektion), 
troleandomycin, klaritromycin eller erytromycin (antibiotika), 
aprepitant (används vid kraftigt illamående) och diltiazem 
och verapamil (för behandling av högt blodtryck eller 
hjärtsjukdomar).
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•	 MAO-hämmare (monaminoxidashämmare, an-
vänds vid svår depression); även om du använt 
sådana under de senaste två veckorna.

Kan jag använda Effentora® tillsammans 
med mat eller dryck? 

Du kan ta Effentora® före eller efter måltiden, men du får 
inte ta det under måltiden. Du kan dricka en liten mängd 
vatten för att fukta munnen innan du tar Effentora®-
tabletten, men medan tabletten smälter i munnen får du 
inte äta eller dricka någonting.  
Medan Effentora®-behandlingen pågår får du inte dricka 
grapefruktjuice, eftersom det kan påverka kroppens 
upptagning av Effentora®. 
Drick inte alkohol under Effentora®-behandlingen, 
eftersom det kan öka risken för farliga biverkningar.

Tala om för läkare eller apotekspersonal 
om du använder eller nyligen har använt 
andra läkemedel, även läkemedel som inte 
ordinerats av läkare, vitaminpreparat eller 
naturprodukter.
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SÄKER ANVÄNDNING, FÖRVARING OCH BORTSKAFFNING AV EFFENTORA® 

Viktigt att veta innan du börjar använda Effentora® 

Använd inte Effentora®: Om något av följande gäller dig, tala med läkare eller 
apotekspersonal innan du börjar använda Effentora®:

•	 Om du inte använt en receptbelagd opioid-
medicin regelbundet varje dag under minst en 
veckas tid för behandling av ihållande smärta. 
Har du inte använt sådana mediciner får du 
inte använda Effentora®, då det kan öka risken 
för att din andning blir farligt långsam och/eller 
ytlig eller till och med avstannar. 

•	 du är allergisk (överkänslig) mot fentanyl eller 
någon annan ingrediens i Effentora®. 

•	 du har allvarliga andningsproblem eller allvarlig 
obstruktiv lungsjukdom.

•	 Din andra opioidmedicin mot ihållande (dygnet runt förekommande) 
cancersmärta har inte stabiliserats ännu. 

•	 Du lider av någon form av besvär som påverkar din andning (som t.ex. 
pipande andning, andnöd eller astma). 

•	 Du har en huvudskada. 
•	 Du har onaturligt låg hjärtfrekvens eller andra hjärtproblem. 
•	 Du har lever- eller njurproblem, då dessa organ påverkar hur kroppen 

bryter ned medicinen och för bort den ur kroppen. 
•	 Du har för liten blodvolym eller lågt blodtryck.
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Kan jag köra bil eller använda 
maskiner i samband med 
Effentora®-behandling?

Om någon tar Effentora® av 
misstag

Diskutera med din läkare om du kan köra bil och använda maskiner då 
du tagit Effentora®. 
Kör inte bil eller använd maskiner om du känner dig sömnig eller yr, ser 
suddigt eller dubbelt eller har koncentrationsproblem. 
Det är viktigt att du känner till hur du reagerar på Effentora® innan du 
kör bil eller använder maskiner.

Om du misstänker att någon tagit av dina Effentora®-tabletter av 
misstag, kontakta genast läkare eller ring ambulans. 
Försök hålla personen vaken tills hjälp anländer. 
Om någon tar Effentora®-tabletter av misstag kan personen få 
biverkningar som beskrivs i avsnittet 
"Om någon har tagit för stor mängd Effentora®".
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Hur ska Effentora® förvaras? Förvara Effentora® i originalförpackningen. Känsligt för fukt. Effentora® är ett 
mycket starkt smärtstillande läkemedel. Det kan vara livshotande om det tas 
av misstag av barn.  
Effentora®-tabletterna måste ovillkorligen förvaras utom syn- och räckhåll för 
barn. Använd inte Effentora®-tabletterna efter det utgångsdatum som står på 
blisterförpackningen.

Om du har glömt att ta 
Effentora®-tabletter 

Om genombrottssmärtan pågår, kan du ta Effentora® enligt läkarens anvisningar. 
Om genombrottssmärtan har upphört, ta inte Effentora® innan du känner nästa 
episod av genombrottssmärta.

De vanligaste biverkningarna är att man blir sömnig, illamående eller yr. Om du 
känner dig mycket yr eller mycket sömnig innan tabletten helt har upplösts ska 
du omedelbart skölja munnen med ett glas vatten och spotta ut tablettresterna. 
En allvarlig biverkan av Effentora® är långsam och/eller ytlig andning. Detta 
kan inträffa om din dos är för hög eller du har tagit för mycket Effentora®. Ta 
omedelbart kontakt med läkare och sök akutvård om detta inträffar.

Om du har tagit för stor 
mängd Effentora®-tabletter
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Vad gör man när Effentora® inte 
längre behövs?

Bortskaffning av Effentora®-tabletter 
som inte längre behövs

•	 För att förebygga stölder, förvara dina Effentora®-tabletter på 
ett säkert ställe både hemma och när du rör dig utanför hemmet. 
Läkemedlet kan vara mycket begärligt bland missbrukare.

•	 Ge aldrig dina Effentora®-tabletter till andra, även om de har samma 
symptom som du. Läkemedlet kan orsaka allvarliga eller livshotande 
biverkningar och till och med dödsfall.

•	 Om du tror att någon har tagit Effentora® av misstag, se genast till 
att personen får akutvård.

•	 Förvara Effentora®-tabletterna utom syn- och räckhåll för barn.
•	 Läkemedel får inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga 

apotekspersonalen hur man gör med oanvända mediciner som inte 
längre behövs. På det sättet är du med och skyddar miljön.

Försök förebygga stölder och 

missbruk av Effentora®

Behandlingen med Effentora® ska avbrytas när den inte 
längre behövs. Fortsätt ta din vanliga opioidmedicinering 
för att behandla den ihållande smärtan. Kontrollera vid 
behov rätt dos med din läkare. Om du har ytterligare 
frågor om hur du ska ta detta läkemedel, vänd dig till 
läkare eller apotekspersonal.

Läkemedel får inte kastas i avloppet eller bland 
hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kasserar 
oanvända mediciner som inte längre behövs. På det sättet 
är du med och skyddar miljön. 



FORTSÄTT ANVÄNDA DEN SMÄRTSTILLANDE MEDICIN DU 
ORDINERATS ATT TA REGELBUNDET ÄVEN NÄR DU TAR EFFENTORA®

Effentora®-medicinering får användas endast tillsammans med annan, 
regelbunden opioidbehandling och när din kropp har vant sig vid användning 
av detta slags läkemedel.

ANVÄND EFFENTORA®-TABLETTERNA PRECIS SOM LÄKAREN HAR 
ORDINERAT
Det är viktigt att du förstår exakt hur Effentora®-tabletterna ska användas. 
Vänta minst 4 timmar efter att du tagit Effentora® innan du tar nästa tablett 
för behandling av en ny episod av genombrottssmärta. Tala med din läkare om 
du regelbundet behöver Effentora® mot din genombrottssmärta oftare än fyra 
gånger per dygn. 

ANNAT VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
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FÖRVARA EFFENTORA®-TABLETTERNA UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN
Förvara Effentora®-tabletterna på säkert ställe och utom räckhåll för barn eller andra som 
läkemedlet inte ordinerats för.

FÖREBYGG STÖLDER OCH MISSBRUK AV EFFENTORA®-TABLETTER

Förvara Effentora®-tabletterna på säkert ställe för att undvika eventuella 
stöldförsök. Läkemedlet kan vara mycket begärligt bland missbrukare.
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VIKTIGA TELEFONNUMMER

Läkarens namn:
..............................................................................................................................................

Tel. dagtid:
..............................................................................................................................................

Tel. jourtid:
..............................................................................................................................................

Akuttelefon:
..............................................................................................................................................
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YTTERLIGARE INFORMATION



ANDRA PERSONER SOM DELTAR I VÅRDEN 

Namn………………………………………………

Tfn………………………………………………

Namn……………………………………………….

Tfn………………………………………………

Namn……………………………………………….

Tfn………………………………………………

OM NÅGON HAR TAGIT EFFENTORA®-
TABLETTER AV MISSTAG:
Ring genast akutvården/beställ ambulans

LÄS IGENOM DEN VIKTIGA 
INFORMATIONEN I BIPACKSEDELN I 
EFFENTORA®-FÖRPACKNINGEN.

OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR, 
KONTAKTA DIN LÄKARE.
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