
Tolfenaminsyra 200mg
Tabletter

(Tolfenaminsyra)

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, apotekspersonal eller sjuksköterska.
Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem,
även om deras sjukdomstecken är desamma som dina.

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

-

Vad står i denna bipacksedel:

1. Vad tolfenaminsyra 200 mg tabletter är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar tolfenaminsyra 200 mg tabletter
3. Hur du tar tolfenaminsyra 200 mg tabletter
4. Eventuella biverkningar
5. Hur du förvarar tolfenaminsyra 200 mg tabletter
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad tolfenaminsyra 200 mg tabletter är och vad det används för

Tolfenaminsyra tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel 
(NSAID). NSAID minskar smärta.

Tolfenaminsyra 200 mg tabletter är effektiva för att behandla smärta i samband med en akut migränanfall 
hos vuxna.

2. Vad du behöver veta innan du tar tolfenaminsyra 200 mg tabletter

Ta inte tolfenaminsyra 200 mg tabletter om du
-
-

är allergisk mot tolfenaminsyra eller något av övriga innehållsämnen (anges i avsnitt 6) har 
tidigare upplevt allergiska reaktioner (t.ex. astma, flytningar från näsan, nässelutslag eller svullnad 
av ansikte, läppar, tunga eller svalg) när du tar ibuprofen, aspirin eller annat NSAID har allvarlig 
lever-, njur- eller hjärtsvikt
är under de tre sista månaderna av graviditeten
har eller har en historia av återkommande magsår eller peptisk blödning (sår eller blödning i magen 
eller tolvfingertarmen)

någonsin har haft blödning eller perforation i mag-tarmkanalen på grund av NSAID-behandling

-
-
-

-

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar tolfenaminsyra 200 mg tabletter.

Var särskilt försiktig med tolfenaminsyra 200 mg tabletter om du
- tar andra NSAID inklusive NSAID som kallas COX-2-hämmare
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-
-
-
-
-
-
-
-

är äldre
har eller har haft astma
har nedsatt hjärt-, lever- eller njurfunktion 
har eller har haft högt blodtryck
har haft en gastrointestinal sjukdom (Crohns sjukdom eller inflammation i tjocktarmen och 
ändtarmen) har en bindvävssjukdom som systemisk lupus erythematosus (SLE)
har hjärt-kärlsjukdom, perifer artärsjukdom och/eller cerebrovaskulär sjukdom 
har haft magsår, tarmblödning eller perforation

Läkemedel som tolfenaminsyra 200 mg tabletter kan vara associerade med en liten ökad risk för hjärtinfarkt 
(”hjärtinfarkt”) eller stroke. Alla risker är mer sannolika med höga doser och långvarig behandling. Överskrid 
inte den rekommenderade dosen eller behandlingens varaktighet.

Om du har hjärtproblem, tidigare stroke eller tror att du kan löpa risk för dessa tillstånd (till 
exempel om du har högt blodtryck, diabetes, förhöjt kolesterol, förhöjda triglycerider eller är 
rökare) bör du diskutera din behandling med din läkare eller apotekare.

Barn
Användning till barn rekommenderas inte

Andra läkemedel och tolfenaminsyra 200mg tabletter
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan 
tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.
- Alla andra NSAID (inklusive acetylsalicylsyra), eftersom tolfenaminsyra 200 mg tabletter kan öka 

risken för biverkningar
Hjärtglykosider (hjärtmedicin), eftersom tolfenaminsyra 200 mg tabletter kan öka risken för 
oönskade effekter och förvärra hjärtsvikt
Kortikosteroider (används för att behandla olika inflammatoriska tillstånd), eftersom 
tolfenaminsyra 200 mg tabletter kan öka risken för gastrointestinala biverkningar
Kinoloner (antibiotika), eftersom tolfenaminsyra 200 mg tabletter kan öka risken för att 

utveckla kramper
Takrolimus, ciklosporin (läkemedel som används för att dämpa immunförsvaret), eftersom 
tolfenaminsyra 200 mg tabletter kan öka risken för njurproblem
Vattentabletter (vätskedrivande läkemedel), eftersom tolfenaminsyra 200 mg tabletter kan öka risken för 
njurproblem
Läkemedel som används för att behandla ångest och depression som kallas selektiva 
serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

Läkemedel som används för att behandla högt 
blodtryck Mifepriston (abortpiller)
Litium (används för att behandla vissa psykiska tillstånd) Metotrexat (används 
för att behandla t.ex. cancer, psoriasis och reumatism) Blodförtunnande medel 
som warfarin eller aspirin
Zidovudin (används i fall av HIV-infektion)

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

Tolfenaminsyra 200mg tabletter med mat, dryck och alkohol 
Tolfenaminsyra 200 mg tabletter ska tas med eller efter mat. din 
medicin.

Drick ett glas vatten med

Graviditet, amning och fertilitet
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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.

Avvikelser har rapporterats hos spädbarn vars mödrar har tagit NSAID under graviditeten. Under den första 
och andra trimestern av graviditeten ska tolfenaminsyra inte ges om det inte är absolut nödvändigt. Du ska 
inte ta tolfenaminsyra under de sista tre månaderna av graviditeten eftersom det kan påverka barnets 
njurfunktion och cirkulation, koagulering av blodet hos både mamman och barnet och förlossningen.

Tolfenaminsyra bör undvikas om du ammar, eftersom små mängder av läkemedlet kan passera 
över i bröstmjölken.

Tolfenaminsyra 200 mg tabletter kan göra det svårare att bli gravid. Du bör 
informera din läkare om du planerar att bli gravid eller om du har problem med att 
bli gravid.

Köra bil och använda maskiner
Tolfenaminsyra 200 mg tabletter kan orsaka yrsel, dåsighet, utmattning och 
synstörningar. Om du påverkas av dessa, kör inte bil eller använd maskiner.

Viktig information om några av innehållsämnena i tolfenaminsyra 200 mg tabletter 
Tolfenaminsyra 200 mg tabletter innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det vill 
säga i princip "natriumfritt".

3. Hur du tar tolfenaminsyra 200 mg tabletter

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

Din läkare kommer att ordinera en dos som passar dig. Beroende på ditt svar kan dosen upprepas
en gångefter 1-2 timmar.

Tabletten ska tas oralt (genom munnen).

Tabletten ska sväljas hel. Drick ett glas vatten med din medicin.

Den vanliga dosen är:

Vuxna:
Migrän – akuta attacker: 200 mg när de första symptomen på migrän uppträder. Behandlingen kan 
upprepas en gång efter 1-2 timmar om tillfredsställande effekt inte uppnås.

Använd till barn:
Användning till barn rekommenderas inte.

Äldre:
Din läkare kommer att ordinera en lämplig dos åt dig.

Om du tar mer tolfenaminsyra 200 mg tabletter än du borde
Om du har tagit mer tolfenaminsyra 200 mg tabletter än vad du borde, kontakta din läkare eller 
ditt lokala sjukhus omedelbart.

Om du glömmer att ta tolfenaminsyra 200 mg tabletter
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Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar ta tolfenaminsyra 200 mg tabletter
Det är mycket viktigt att du tar din medicin som din läkare har sagt till dig. Du ska inte plötsligt 
sluta ta tolfenaminsyra 200 mg tabletter innan du har pratat med din läkare om det.

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

4. Eventuella biverkningar

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

Om du lider av någon av följande biverkningar när som helst under din behandlingSLUTA 
TAmedicinen ochsök omedelbar medicinsk hjälp:
-
-
-

Passera blod i din avföring (avföring/rörelser) Passera 

svart tjäraktig avföring

Kräkningar blod eller mörka partiklar som ser ut som kaffesump

SLUTA TAmedicinen och berätta för din läkare om du upplever:
-
-

Matsmältningsbesvär eller halsbränna

Magsmärtor eller andra onormala magsymtom

Om någon av följande allvarliga biverkningar inträffar,SLUTA TAdetta läkemedel och kontakta din 
läkare omedelbart eller gå direkt till akutmottagningen på ditt närmaste sjukhus.
-
-
-
-
-

Magsår (rapningar, obehag i magen, kräkningar) 
Gastrointestinala blödningar
En allergisk chockreaktion (andnöd, utslag eller väsande andning) 
Svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg
Allvarliga hudreaktioner med bullösa utslag/blåsor, inflammation i huden och/eller det översta 
hudlagret skalar av t.ex. Stevens Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys (mycket sällsynt)

Brist på en typ av vita blodkroppar (influensaliknande symtom, förkylning, hög feber, ont i halsen) 
Minskning av antalet blodkroppar (influensaliknande symtom, trötthet, yrsel, spontana blödningar)

Meningit (stel nacke, huvudvärk, feber, illamående, kräkningar eller desorientering) 
Rödaktiga eller lila fläckar på huden
Hallucinationer
Inflammation i levern (gulning av huden eller ögonvitorna) 
Inflammation i njuren och njursvikt (urineringsstörningar) Blodig 
avföring
Kräkningar av blod
Allergiska reaktioner såsom astma, förvärrad astma, väsande andning, 
andningssvårigheter Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) Högt blodtryck (hypertoni)

Hjärtfel

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Andra biverkningar inkluderar följande och du bör informera din läkare så snart du märker något 
av dessa:
-
-
-
-

Svullnad
Illamående

Kräkningar
Diarre
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-
-
-
-
-
-

Flatulens (vind)
Förstoppning
Dålig matsmältning

Magont
Inflammation i munnen eller magen
Försämring av gastrointestinala sjukdomar (Crohns sjukdom eller inflammation i tjocktarmen och 
ändtarmen)
Utslag
Klåda
Nässlor utslag
Synstörningar
Smärta i ögat och/eller synförlust 
Huvudvärk
Känsla av nålar på huden Depression

Förvirring
Tinnitus
Skakar eller skakar
Känslan av upprymdhet

Yrsel
Vag känsla av svaghet 
Utmattning
Dåsighet
Lätt smärta vid urinering
Missfärgning av urin (lite mer citronfärgad) 
Nedsatt lever- eller njurfunktion
Känslighet för ljus

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Läkemedel som tolfenaminsyra 200 mg tabletter kan vara associerade med en liten ökad risk för 
hjärtinfarkt (”hjärtinfarkt”) eller stroke.

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 eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple 
App Store.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

5. Hur du förvarar tolfenaminsyra 200 mg tabletter

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen. Utgångsdatumet avser den 
sista dagen i den månaden.

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.

Förvaras under 25ºC.
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6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad Tofenaminsyra 200 mg tabletter innehåller
- Den aktiva substansen är tolfenaminsyra.
- Övriga innehållsämnen är: Majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat, makrogol, alginsyra, 

mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, kolloidalt vattenfritt kiseldioxid och 
natriumstearylfumarat.

Hur tolfenaminsyra 200 mg tabletter ser ut och förpackningens innehåll
Tolfenaminsyra 200 mg tabletter är vita, ovala, konvexa tabletter med skåra, med märkningarna FM7 och 
GEA på ena sidan.

Tolfenaminsyra 200 mg tabletter är förpackade i blisterförpackningar eller tablettbehållare av polyeten och finns i 

förpackningar med 3, 10 och 30 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning
A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark.

Tillverkare
FAMAR SA,7 Anthoussas Av.,153 44 Anthoussa Attiki, Grekland eller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Levererad av:Galen Limited, Seagoe Industrial Estate, Craigavon, BT63 5UA, Storbritannien.

Denna broschyr reviderades senast i juni 2020.

1.3.1 Bipacksedel 6


