
Barn

Rupatadin
Detta läkemedel är inte avsett för barn under 2 år eller 
som väger mindre än 10 kg.1 mg/ml oral lösning

rupatadin Andra läkemedel och Rupatadine
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, 
nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.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.

Om du tar Rupatadine Ta inte läkemedel som innehåller 
ketokonazol (läkemedel mot svampinfektioner) eller 
erytromycin (läkemedel mot bakterieinfektioner).
Om du tar läkemedel som dämpar centrala nervsystemet, 
statinläkemedel (läkemedel som används för att behandla 
höga kolesterolnivåer) eller midazolam (läkemedel som 
används för kortvarig sedering), fråga din läkare om råd 
innan du tar Rupatadine.

Rupatadine med mat, dryck och alkohol 
Rupatadine kan tas med eller utan mat.

Vad står i denna bipacksedel

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

Rupatadine ska inte tas i kombination med 
grapefruktjuice, eftersom detta kan öka nivån av 
Rupatadin i din kropp.
Rupatadine, i en dos på 10 mg, ökar inte 
dåsigheten som orsakas av alkohol.

Graviditet och amning
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.1. Vad Rupatadine är och 

vad det används för
Köra bil och använda maskiner

Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen rupatadin 
som är ett antihistamin. Vid den rekommenderade dosen förväntas Rupatadine inte 

påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. När 
du först börjar ta Rupatadine bör du dock vara noga med att se 
hur behandlingen påverkar dig innan du kör bil eller använder 
maskiner.

Rupatadine oral lösning lindrar symtomen på 
allergisk rinit som nysningar, rinnande näsa, 
nästäppa, klåda i ögon och näsa hos barn i 
åldrarna 2 till 11 år.
Rupatadin oral lösning används också för att lindra 
symtomen i samband med urtikaria (allergiska hudutslag) 
såsom klåda och nässelfeber (lokal rodnad och svullnad i 
huden) hos barn i åldrarna 2 till 11 år.

Rupatadin innehåller sackaros, 
metylparahydroxibensoat och propylenglykol
Detta läkemedel innehåller sackaros, så det kan vara 
skadligt för tänderna. Om din läkare har sagt till dig 
att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare 
innan du tar detta läkemedel.2. Vad du behöver veta innan du tar 

Rupatadine Sandoz Detta läkemedel innehåller 
metylparahydroxibensoat, som kan orsaka 
allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).Ta inte Rupatadine

• Om du är allergisk mot rupatadin eller något av övriga 
innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Detta läkemedel innehåller 200 mg propylenglykol i 
varje ml.

Varningar och försiktighetsåtgärder Om ditt barn är yngre än 5 år, tala med din läkare eller 
apotekspersonal innan du ger dem detta läkemedel, särskilt 
om de använder andra läkemedel som innehåller 
propylenglykol eller alkohol.

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan 
du tar Rupatadine.

Om du lider av njur- eller leverinsufficiens, fråga din läkare om 
råd. Användning av Rupatadine rekommenderas för 
närvarande inte till patienter med nedsatt njur- eller 
leverfunktion.

Om du är gravid eller ammar, ta inte detta läkemedel 
om inte din läkare har rekommenderat det. Din läkare 
kan göra extra kontroller medan du tar detta 
läkemedel.Om du har låga kaliumnivåer i blodet och/eller om du har 

ett visst onormalt hjärtslagsmönster (känd förlängning av 
QTc-intervallet på EKG) som kan förekomma vid vissa 
former av hjärtsjukdomar, fråga din läkare om råd.

Om du lider av en lever- eller njursjukdom, ta inte detta 
läkemedel om inte din läkare har rekommenderat det. 
Din läkare kan göra extra kontroller medan du tar detta 
läkemedel.
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Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 
mg) per 1 ml, det vill säga i princip "natriumfritt".

5. Hur Rupatadine ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
3. Hur du tar Rupatadine Detta läkemedel kräver inga särskilda 

förvaringsanvisningar.Ta alltid Rupatadine enligt läkarens anvisningar. 
Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du är 
osäker.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som 
anges på flaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet 
avser den sista dagen i den månaden. Hållbarheten efter 
första öppnandet är densamma som utgångsdatumet på 
kartongen och flaskan.

Detta läkemedel är för oral användning.

Dosering till barn som väger 25 kg eller mer:5 ml (5 mg 
rupatadin) oral lösning en gång om dagen, med eller utan 
mat. 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.

Dosering till barn som väger lika med eller mer än 10 kg till 
mindre än 25 kg:2,5 ml (2,5 mg rupatadin) oral lösning en 
gång om dagen, med eller utan mat.
Din läkare kommer att tala om för dig hur länge din behandling med 

Rupatadine kommer att pågå.

6. Förpackningens innehåll och 
annan information

Användningsinstruktioner:

• För att öppna flaskan, tryck på locket och vrid 
det moturs.

Vad Rupatadine innehåller
• Den aktiva substansen är rupatadin. Varje ml innehåller 1 

mg rupatadin (som fumarat).• Ta sprutan och sätt den i den perforerade proppen 
och vänd flaskan upp och ner. • Övriga ingredienser är:

propylenglykol (E1520), vattenfri citronsyra, 
vattenfri dinatriumfosfat, sackarin natrium, 
sackaros, metylparahydroxibensoat (E218), 
kinolingul (E104), bananarom,
renat vatten. Se avsnitt 2 "Rupatadin innehåller 
sackaros, metylparahydroxibensoat och 
propylenglykol".

• Fyll sprutan med den föreskrivna dosen.
• Administrera direkt från doseringssprutan.
• Tvätta sprutan efter användning.

Om du tar för stor mängd av Rupatadin
Om du av misstag har tagit en hög dos av din medicin, tala 
omedelbart med din läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta Rupatadine Hur Rupatadine ser ut och innehållet i 
förpackningenTa inte dubbel dos för att kompensera för glömda 

individuella doser. Rupatadin är en klar gul oral lösning.
Rupatadine är förpackad i en bärnstensfärgad plastflaska med 
en perforerad propp och ett barnsäkert lock. Varje flaska 
innehåller 120 ml Rupatadine-lösning. En 5 ml oral spruta 
graderad med 0,25 ml intervaller medföljer i förpackningen.

4. Eventuella biverkningar

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

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 
personer):

Innehavare av försäljningstillstånd:
Aspire Pharma Limited
Unit 4, Rotherbrook Court Bedford Road, 
Petersfield Hampshire, GU32 3QG, 
Storbritannien

Huvudvärk och sömnighet.
Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 

100 personer):

Influensa, nasofaryngit, övre luftvägsinfektion, 
eosinofili, neutropeni, yrsel, illamående, eksem, 
nattliga svettningar och trötthet.

Tillverkare:
Italfarmaco SA
San Rafael, 3
Pol. Ind. Alcobendas
E-28108 Alcobendas, Spanien

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller 
apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte 
nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar 
direkt via Yellow Card Scheme (webbplats: www.mhra.gov.uk/
yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller 
Apple App Store). Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa 
till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.
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