
Natriumkondroitin och 
natriumhyaluronat
UTBILDNING FÖR PATIENT & VÅRDARE
Denna information från Lexicomp®förklarar vad du behöver veta om detta 
läkemedel, inklusive vad det används för, hur du tar det, dess biverkningar och när 
du ska ringa din vårdgivare.

Varumärke: USA
DisCoVisc; Viscoat

Vad används detta läkemedel till?

Det används för ögonoperationer.

Vad behöver jag berätta för min läkare INNAN jag tar detta 
läkemedel?

Om du är allergisk mot detta läkemedel; någon del av detta läkemedel; eller andra droger, 

livsmedel eller ämnen. Berätta för din läkare om allergin och vilka tecken du hade.

Detta läkemedel kan interagera med andra droger eller hälsoproblem.

Berätta för din läkare och apotekspersonal om alla dina läkemedel (receptbelagda eller 
OTC, naturprodukter, vitaminer) och hälsoproblem. Du måste kontrollera att det är säkert 
för dig att ta detta läkemedel med alla dina droger och hälsoproblem. Starta, stoppa eller 
ändra inte dosen av något läkemedel utan att kontrollera med din läkare.
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Vad är några saker jag behöver veta eller göra när jag tar detta 
läkemedel?

Berätta för alla dina vårdgivare att du tar detta läkemedel. Detta inkluderar dina läkare, 
sjuksköterskor, farmaceuter och tandläkare.

Tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du 
kommer att behöva prata om fördelarna och riskerna för dig och barnet.

Vilka är några biverkningar som jag måste ringa min läkare om 
direkt?
VARNING/VARNING:Även om det kan vara sällsynt kan vissa människor få mycket dåliga och 
ibland dödliga biverkningar när de tar ett läkemedel. Tala om för din läkare eller få medicinsk 
hjälp omedelbart om du har något av följande tecken eller symtom som kan vara relaterade till 
en mycket dålig biverkning:

Tecken på en allergisk reaktion, som utslag; nässelfeber; klåda ; röd, svullen, blåsor 
eller skalande hud med eller utan feber; väsande andning ; täthet i bröstet eller 
halsen; svårt att andas, svälja eller prata; ovanlig heshet; eller svullnad av mun, 
ansikte, läppar, tunga eller svalg.

Förändring i synen, ögonsmärta eller mycket allvarlig ögonirritation.

Vilka andra biverkningar har detta läkemedel?
Alla läkemedel kan orsaka biverkningar. Men många människor har inga biverkningar eller 
bara mindre biverkningar. Ring din läkare eller få medicinsk hjälp om du har några 
biverkningar som stör dig eller inte försvinner.

Detta är inte alla biverkningar som kan uppstå. Om du har frågor om biverkningar, 
kontakta din läkare. Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar.

Du kan rapportera biverkningar till din nationella hälsomyndighet.

Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-332-1088. Du kan också rapportera 
biverkningar klhttps://www.fda.gov/medwatch.
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Hur tas detta läkemedel bäst?
Använd detta läkemedel enligt anvisningar från din läkare. Läs all information som ges till dig. Följ alla 

instruktioner noggrant.

Det ges som ett skott i ögat.

Vad gör jag om jag missar en dos?

Detta läkemedel kommer att ges i en hälsovårdsmiljö.

Hur förvarar och/eller kastar jag ut detta läkemedel?

Denna injektion kommer att ges till dig i en vårdmiljö. Du kommer inte att förvara den 
hemma.

Allmänna drogfakta

Om dina symtom eller hälsoproblem inte blir bättre eller om de blir värre, 
kontakta din läkare.

Dela inte dina droger med andra och ta inte någon annans droger.

Förvara alla droger på en säker plats. Förvara alla droger utom räckhåll för barn och 

husdjur.

Kasta oanvända eller utgångna läkemedel. Spola inte ner en toalett eller häll inte ner i ett 

avlopp om du inte blir tillsagd att göra det. Kontrollera med din apotekspersonal om du har 

frågor om det bästa sättet att kasta ut läkemedel. Det kan finnas program för återtagande av 

droger i ditt område.

Vissa läkemedel kan ha en annan patientinformationsbroschyr. Om du har några frågor 
om detta läkemedel, vänligen prata med din läkare, sjuksköterska, apotekspersonal eller 
annan vårdgivare.

Vissa läkemedel kan ha en annan patientinformationsbroschyr. Kontrollera med din 

apotekspersonal. Om du har några frågor om detta läkemedel, vänligen prata med din 

läkare, sjuksköterska, apotekspersonal eller annan vårdgivare.

Om du tror att det har skett en överdos, ring din giftcentral eller sök läkarvård 
direkt. Var redo att berätta eller visa vad som togs, hur mycket,
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och när det hände.

Användning och ansvarsfriskrivning för konsumentinformation

Denna generaliserade information är en begränsad sammanfattning av information om 
diagnos, behandling och/eller medicinering. Den är inte avsedd att vara heltäckande och bör 
användas som ett verktyg för att hjälpa användaren att förstå och/eller bedöma potentiella 
diagnostiska och behandlingsalternativ. Den innehåller INTE all information om tillstånd, 
behandlingar, mediciner, biverkningar eller risker som kan gälla en specifik patient. Det är inte 
avsett att vara medicinsk rådgivning eller en ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos eller 
behandling av en vårdgivare baserat på vårdgivarens undersökning och bedömning av en 
patients specifika och unika omständigheter. Patienter måste tala med en vårdgivare för 
fullständig information om deras hälsa, medicinska frågor och behandlingsalternativ, inklusive 
eventuella risker eller fördelar med användning av mediciner. Denna information stöder inte 
några behandlingar eller mediciner som säkra, effektiva eller godkända för behandling av en 
specifik patient. UpToDate, Inc. och dess dotterbolag frånsäger sig alla garantier eller ansvar 
avseende denna information eller användningen av den. Användningen av denna information 
regleras av användarvillkoren, tillgängliga på

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Senaste granskad datum
2020-10-15

upphovsrätt
© 2022 UpToDate, Inc. och dess dotterbolag och/eller licensgivare. Alla rättigheter förbehållna.

Om du har några frågor, kontakta en medlem av ditt vårdteam direkt. Om du är 
patient på MSK och behöver nå en vårdgivare efter 17:00, under helgen eller på 
en helgdag, ring 212-639-2000.

För mer resurser, besökwww.mskcc.org/peför att söka i vårt virtuella bibliotek.

Sodium Chondroitin and Sodium Hyaluronate - Senast uppdaterad den 14 april 2022. 
Allt som ägs och reserveras av Memor ial Sloan Ketter ing Cancer Center
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