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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 
 

Strepsils, sugetabletter 
2,4-diklorbenzylalkohol 1,2 mg/amylmetakresol 0,6 mg 

 
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. 

* Du kan få Strepsils uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig 
med at følge anvisningerne for Strepsils. 

* Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
* Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
* Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 
* Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, 

som ikke er nævnt her. 
 
Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 
 
Oversigt over indlægssedlen  

1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Strepsils 
3. Sådan skal du bruge Strepsils 
4. Bivirkninger 
5. Opbevaring 
6. Yderligere oplysninger 

 
 
1. VIRKNING OG ANVENDELSE 
Strepsils sugetabletter virker smertelindrende og har bakteriedræbende virkning. Strepsils anvendes 
mod øm og irriteret hals.  
 
Lægen kan have givet dig Strepsils for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 
 
 
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE STREPSILS 
Brug ikke Strepsils 

 hvis du er overfølsom (allergisk) over for diklorbenzylalkohol og/eller amylmetakresol eller et 
af de øvrige indholdsstoffer. 

 
Hver ekstra forsigtig med at tage Strepsils  

 Hvis du har arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-
isomaltasemangel. 

 Hvis du er diabetiker, da Strepsils indeholder 1.0 g glucose og 1.5 g saccharose pr. 
sugetablet.  

 
Brug af anden medicin  
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for 
nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, 
naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 
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Graviditet og amning 
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 
 
Graviditet 
Du kan bruge Strepsils under graviditet. 
 
Amning 
Du kan bruge Strepsils, selvom du ammer. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed 
Strepsils påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 
 
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Strepsils 
Strepsils indeholder glucose og saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen 
har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.  
 
Strepsils kan være skadelig for tænderne ved længere tids brug.  
 
 
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE STREPSILS 
Hvis din læge har ordineret Strepsils til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så 
spørg lægen eller på apoteket. 
 
Den sædvanlige dosis er  
Voksne  
1 sugetablet hver 2.-3. time. 
 
Børn 
Strepsils bør ikke anvendes til børn under 18 år uden lægens anvisning 
 
Ældre 
Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til ældre. 
 
Hvis du har brugt for mange Strepsils 
Ved overdosering er der risiko for at få ondt i maven.  
 
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Strepsils end der står her, eller 
flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag æsken med. 
 
Hvis du har glemt at bruge Strepsils 
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 
 
 
4. BIVIRKNINGER 
Strepsils kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 
 
Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.  

 Overfølsomhedsreaktioner med udslæt, prikkende eller brændende fornemmelse eller 
hævelser i mundhule eller svælg.  
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 Irritation i slimhinden kan udvikles ved længere tids brug. 
 
Der kan være cariesrisiko ved længere tids brug. 
 
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får 
bivirkninger, som ikke er nævnt her. 
 
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om 
bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til 
Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted 
www.meldenbivirkning.dk. 
 
 
5. OPBEVARING 
Opbevar Strepsils utilgængeligt for børn. 
Brug ikke Strepsils efter den udløbsdato, der står på pakningen.   
 
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i 
afløbet, toilettet eller skraldespanden. 
 
 
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
Strepsils, sugetabletter indeholder: 
Aktive stoffer: Diklorbenzylalkohol og amylmetakresol. 
 
Øvrige indholdsstoffer: 
Flydende saccharose, flydende glucose, vinsyre (E 334), levomenthol, anisolie, pebermynteolie. 
 
Udseende 
Strepsils er en klar, rund sugetablet, med et S trykt på hver side af sugetabletten. 
 
Pakningsstørrelser 
Strepsils findes i blisterpakninger med 24 og 36 sugetabletter. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 
 
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller 
 
Indehaver af markedsføringstilladelsen 
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited 
103-105 Bath Road 
Slough 
Berkshire 
SL1 3UH 
England 
 
Repræsentant 
Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S 
Vandtårnsvej 83A 
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2860 Søborg 
Tel.: 4444 9701 
 
Fremstiller 
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited 
Thane Road 
Nottingham 
NG90 2DB 
England 
 
 
Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2011. 
 


