
Tala med din läkare om dessa symtom inte förbättras efter 
ett tag, om du utvecklar nya symtom eller om du är orolig 
över dina symtom.

Din kost och livsstil kan också hjälpa till att behandla IBS: 
Hur du begränsar din kost beror på hur IBS påverkar dig. Om 
du upptäcker att vissa livsmedel ger symtom, är det vettigt att 
inte äta dem. En fiberrik kost kan hjälpa, men fråga din 
apotekspersonal för mer information.
Vissa människor tycker att lära sig att slappna av kan hjälpa till att minska 
deras symtom på IBS. Du kanske tycker att det är bra att avsätta några 
ögonblick varje dag för att koppla av och varsamt varva ner.

2. Vad du behöver veta innan du tar Mebeverine

Ta inte Mebeverine:
Om du är allergisk mot mebeverin eller något av övriga 
innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Mebeverine 135 mg
filmdragerade tabletter

Varningar och försiktighetsåtgärder
Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Mebeverine om:
• Du har utvecklat nya symtom eller dina symtom har blivit 
värre.
• Du har lever- eller njurproblemVad står i denna bipacksedel

1. Vad Mebeverine är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Mebeverine
3. Hur du tar Mebeverine
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Mebeverine ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information.

Om ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare 
eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Andra läkemedel och Mebeverine
Mebeverine är inte känt för att interagera med andra läkemedel men 
du bör tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, 
nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

1. Vad Mebeverine är och vad det används för Mebeverine med alkohol
Du kan dricka alkohol medan du tar Mebeverine 135 mg 
filmdragerade tabletter.

Mebeverine 135 mg filmdragerade tabletter innehåller den aktiva 
substansen mebeverinhydroklorid. Detta tillhör en grupp läkemedel 
som kallas kramplösande medel. Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid 
eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller 
apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Mebeverine hjälper till att slappna av musklerna i mag-
tarmkanalen (tarm). Det används vid tillstånd som colon 
irritabile och liknande problem som kronisk colon irritation, 
spastisk förstoppning, slem kolit och spastisk kolit. Det finns endast begränsad information om säkerheten av 

Mebeverine för gravida kvinnor. Din läkare kan råda dig att 
sluta ta Mebeverine innan du blir gravid eller så snart du vet 
att du är gravid. Mebeverine ska inte användas under amning.

Irritabel tarm (IBS) är ett mycket vanligt tillstånd som 
orsakar spasmer och smärta i tarmen eller tarmen.
Tarmen är en lång muskulös slang som maten passerar 
ner så att den kan smältas. Om tarmen
går i kramp och klämmer för hårt, man får ont. Det här 
läkemedlet fungerar genom att lindra
spasmen, smärtan och andra symtom på IBS.

Köra bil och använda maskiner
Mebeverine kommer sannolikt inte att påverka din förmåga att köra bil eller använda 
maskiner.

De viktigaste symptomen på irritabel tarm (IBS) 
inkluderar: Mebeverine innehåller laktos

Om din läkare har sagt till dig att du inte tål vissa sockerarter, 
kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

• magsmärtor och spasmer
• ihållande diarré eller omväxlande förstoppning och 
diarré
• flatulens (vind) och uppblåst känsla
• liten, hård, pelletsliknande eller bandliknande avföring (avföring)

Mebeverine innehåller natrium
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 
varje filmdragerad tablett, det vill säga i princip "natriumfri".Dessa symtom kan variera från person till person.

TITLE - MEBEVERINE HCL / DUSPATALIN 
COLOSPA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN SWEDISH

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-mebeverine-hydrochloride-duspatalin-colospa-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2315.pdf


3. Hur du tar Mebeverine 5. Hur Mebeverine ska förvaras

Ta alltid detta läkemedel precis som din läkare eller 
apotekspersonal har sagt till dig. Kontakta din läkare eller 
apotekspersonal om du är osäker.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på 
kartongen eller etiketten efter EXP. Utgångsdatumet avser den sista 
dagen i den månaden.Försök att ta tabletten 20 minuter före måltid - vissa 

personer tycker att deras symtom är starkast efter att 
de har ätit. Svälj tabletten hel med vatten. Tugga inte 
tabletten.

Förvara detta läkemedel på en torr plats under 30°C och skydda 
mot ljus.
Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller 
hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du slänger 
mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer 
att bidra till att skydda miljön.

Vuxna (inklusive äldre):
• Den rekommenderade dosen är en tablett tre gånger om 

dagen. Ta intemer än tre tabletter per dag.
• Antalet tabletter du tar kan sänkas om dina symtom 
förbättras. 6. Förpackningens innehåll och annan information
Barn och ungdomar: Mebeverine ärinterekommenderas för 
användning till barn och ungdomar under 18 år. Vad Mebeverine innehåller

Den aktiva substansen är mebeverinhydroklorid. Varje 
filmdragerad tablett innehåller 135 mg mebeverinhydroklorid. 
Övriga innehållsämnen är:
mikrokristallint 
cellulosalaktosmonohydrat
povidon
talk
magnesiumstearat
natriumstärkelseglykolat.

Om du tar mer Mebeverine än du borde
Om du eller någon annan tar mer Mebeverine tabletter än du 
borde (överdos), kontakta din läkare eller sjukhusets 
akutmottagningomedelbart. Ta med dig denna bipacksedel och 
eventuella kvarvarande tabletter

Om du har glömt att ta Mebeverine
Om du glömmer att ta en dos av Mebeverine filmdragerade tabletter 
vid rätt tidpunkt, ta den så snart du kommer ihåg, såvida det inte 
nästan är dags för din nästa dos.Låt blita en dubbel dos för att 
kompensera för den glömda tabletten.

Tablettbeläggningen innehåller hydroxipropylmetylcellulosa 
(E464), titandioxid (E171) och polyetylenglykol.

Om du slutar att ta Mebeverine
Sluta inte ta tabletterna utan att prata med din läkare, även om 
du känner dig bättre.

Hur Mebeverine ser ut och innehållet i förpackningen 
Mebeverine tabletter är vitdragerade tabletter märkta "MV135" 
på ena sidan.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga 
din läkare eller apotekspersonal.

Läkemedlet finns i antingen plastflaskor eller blisterförpackningar med 12, 
15, 18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 och 100 tabletter. Eventuellt kommer inte 
alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

4. Eventuella biverkningar Innehavare av försäljningstillstånd: 
Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park 
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Storbritannien

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men 
alla användare behöver inte få dem.

Om du märker följandesluta tatabletterna och gå till din 
läkareomedelbart, eller ditt närmaste sjukhus.
• Andningssvårigheter, svullnad av ansikte, hals, läppar, tunga 

eller svalg (allvarliga allergiska reaktioner) Tillverkare:
APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal 
Far Industrial Estate, Hal Far, 
Birzebbugia, BBG 3000,
Malta.

Andra biverkningar:allergiska reaktioner kan förekomma, såsom 
hudreaktioner, inflammerad eller rodnad hud, svullnad, nässelfeber, 
klåda eller hudutslag.

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta 
inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Milpharm Limited

Ares Block,
Odyssey Business Park,
West End Road, Ruislip HA4 6QD, 
Storbritannien.

Rapportering av biverkningar
Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller 
sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i 
denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Yellow 
Card Scheme på:www.mhra.gov.uk/yellowcard Genom att rapportera 
biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om detta läkemedels 
säkerhet.
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Bipacksedel: Information till patienten Dessa symtom kan variera från person till 
person.

Mebeverine 135 mg film-
belagda tabletter

Tala med din läkare om dessa symtom inte 
förbättras efter ett tag, om du utvecklar nya 
symtom eller om du är orolig över dina 
symtom.Mebeverinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan 
du börjar ta detta läkemedel eftersom den 
innehåller viktig information för dig.
- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den 
igen.
- Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller 
apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Ge 

det inte vidare till andra. Det kan skada dem, 
även om deras tecken på sjukdom är desamma 
som dina.

- Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller 
apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Se 
avsnitt 4.

Din kost och livsstil kan också hjälpa till att behandla 
IBS:
Hur du begränsar din kost beror på hur IBS 
påverkar dig. Om du upptäcker att vissa livsmedel 
ger symtom, är det vettigt att inte äta dem. En 
fiberrik kost kan hjälpa, men fråga din 
apotekspersonal för mer information.
Vissa människor tycker att lära sig att slappna av kan hjälpa till 
att minska deras symtom på IBS. Du kanske tycker att det är 
bra att avsätta några ögonblick varje dag för att koppla av och 
varsamt varva ner.

2. Vad du behöver veta innan du tar 
Mebeverine
Ta inte Mebeverine:
Om du är allergisk mot mebeverin eller något av 
övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i 
avsnitt 6).

Vad står i denna bipacksedel
1. Vad Mebeverine är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar 
Mebeverine
3. Hur du tar Mebeverine
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Mebeverine ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information.

Varningar och försiktighetsåtgärder
Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar 
Mebeverine om:
• Du har utvecklat nya symtom eller dina 

symtom har blivit värre.
• Du har lever- eller njurproblem1. Vad Mebeverine är och vad det används för
Om ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala 
med din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta 
läkemedel.Mebeverine 135 mg filmdragerade tabletter 

innehåller den aktiva substansen 
mebeverinhydroklorid. Detta tillhör en grupp 
läkemedel som kallas kramplösande medel.

Andra läkemedel och Mebeverine Mebeverine är 
inte känt för att interagera med andra läkemedel 
men du bör tala om för din läkare eller 
apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller 
kan tänkas ta andra läkemedel.

Mebeverine hjälper till att slappna av 
musklerna i mag-tarmkanalen (tarm). Det 
används vid tillstånd som colon irritabile och 
liknande problem som kronisk colon irritation, 
spastisk förstoppning, slem kolit och spastisk 
kolit.

Mebeverine med alkohol
Du kan dricka alkohol medan du tar 
Mebeverine 135 mg filmdragerade tabletter.

Irritabel tarm (IBS) är ett mycket vanligt 
tillstånd som orsakar spasmer och smärta i 
tarmen eller tarmen.

Graviditet, amning och fertilitet Om du är 
gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid 
eller planerar att skaffa barn, rådfråga din 
läkare eller apotekspersonal innan du tar 
detta läkemedel.

Tarmen är en lång muskulös slang som maten 
passerar ner så att den kan smältas. Om 
tarmen går i kramp och klämmer för hårt får 
du ont. Det här läkemedlet fungerar genom att 
lindra spasmer, smärta och andra symtom på 
IBS.

Det finns endast begränsad information 
om säkerheten av Mebeverine för gravida 
kvinnor. Din läkare kan råda dig att sluta 
ta Mebeverine innan du blir gravid eller så 
snart du vet att du är gravid. Mebeverine 
ska inte användas under amning.

De viktigaste symptomen på irritabel tarm (IBS) 
inkluderar:
• magsmärtor och spasmer
• ihållande diarré, eller omväxlande 

förstoppning och diarré
• flatulens (vind) och uppblåst känsla
• liten, hård, pelletsliknande eller bandliknande avföring 

(avföring)

Köra bil och använda maskiner
Mebeverine kommer sannolikt inte att påverka din förmåga att köra 
bil eller använda maskiner.

Mebeverine innehåller laktos
Om din läkare har sagt till dig att du



har en intolerans mot vissa sockerarter, kontakta 
din läkare innan du tar detta läkemedel.

mer information om säkerheten för detta läkemedel.

5. Hur Mebeverine ska förvaras
3. Hur du tar Mebeverine Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för 

barn.Ta alltid detta läkemedel precis som din läkare eller 
apotekspersonal har sagt till dig. Kontakta din läkare 
eller apotekspersonal om du är osäker. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet 

som anges på kartongen eller etiketten efter EXP. 
Utgångsdatumet avser den sista dagen i den 
månaden.

Försök att ta tabletten 20 minuter före måltid - 
vissa personer tycker att deras symtom är 
starkast efter att de har ätit. Svälj tabletten hel 
med vatten. Tugga inte tabletten. Förvara detta läkemedel på en torr plats under 30ºC och 

skydda mot ljus.
Vuxna (inklusive äldre):
• Den rekommenderade dosen är en tablett tre 

gånger om dagen.Ta intemer än tre tabletter 
per dag.

• Antalet tabletter du tar kan sänkas 
om dina symtom förbättras.

Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller 
hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du 
slänger mediciner du inte längre använder. Dessa 
åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan 
informationBarn och ungdomar: Mebeverine ärinte 

rekommenderas för användning till barn och 
ungdomar under 18 år.

Vad Mebeverine innehåller Den aktiva 
substansen är mebeverinhydroklorid. Varje 
filmdragerad tablett innehåller 135 mg 
mebeverinhydroklorid
Övriga innehållsämnen är: 
mikrokristallin 
cellulosalaktosmonohydrat
povidon
talk
magnesiumstearat
natriumstärkelseglykolat.

Om du tar mer Mebeverine än du borde Om du 
eller någon annan tar mer Mebeverine tabletter än 
du borde (överdos), kontakta din läkare eller 
sjukhusets akutmottagning omedelbart. Ta med dig 
denna bipacksedel och eventuella kvarvarande 
tabletter
Om du har glömt att ta Mebeverine
Om du glömmer att ta en dos av Mebeverine 
filmdragerade tabletter vid rätt tidpunkt, ta den så snart 
du kommer ihåg, såvida det inte nästan är dags för din 
nästa dos.Låt blita en dubbel dos för att kompensera för 
den glömda tabletten.

Tablettbeläggningen innehåller 
hydroxipropylmetylcellulosa (E464), titandioxid 
(E171) och polyetylenglykol.

Om du slutar att ta Mebeverine
Sluta inte ta tabletterna utan att prata med din 
läkare, även om du känner dig bättre.

Hur Mebeverine ser ut och innehållet i 
förpackningen
Mebeverine tabletter är vitdragerade tabletter 
märkta "MV135" på ena sidan.Om du har ytterligare frågor om användningen av detta 

läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal. Läkemedlet finns i antingen plastflaskor eller blisterförpackningar 
med 12, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 och 100 tabletter. 
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att 
marknadsföras.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka 
biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Innehavare av försäljningstillstånd: 

Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park 
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Storbritannien

Om du märker följandesluta tatabletterna och gå 
till din läkareomedelbart, eller ditt närmaste 
sjukhus.
• Andningssvårigheter, svullnad av ansikte, hals, 

läppar, tunga eller svalg (allvarliga allergiska 
reaktioner) Tillverkare:

Gerard Laboratories
35/36 Balydoyle Industrial Estate 
Grange Road
Dublin 13
Irland

Andra biverkningar:allergiska reaktioner kan förekomma, 
såsom hudreaktioner, inflammerad eller rodnad hud, 
svullnad, nässelfeber, klåda eller hudutslag.

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller 
apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte 
nämns i denna bipacksedel.

Denna broschyr reviderades senast 05/2018

Rapportering av biverkningar
Om du får några biverkningar, tala med din läkare, 
apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar 
eventuella biverkningar som inte nämns i denna 
bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via 
Yellow Card Scheme på:www.mhra.gov.uk/yellowcard 
Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge
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