Information til patienten

Hvordan håndteres bivirkninger til Grazax og
Acarizax?
Smeltetabletten Grazax eller Acarizax SKAL tages 1 gang om dagen og cirka på samme
tidspunkt hver dag.
Smeltetabletten må tages senere på dagen, hvis det faste tidspunkt er glemt. Dog må
du ikke indtage to smeltetabletter på samme dag, så fremt du glemte det dagen før.

Almindeligt forekomne bivirkninger
•
•
•
•
•
•
•

Kløe i mundhulen.
Prikkende fornemmelser - (oftest under tungen).
Hævelse i munden - (oftest under tungen).
Lokal hævelse af læberne.
Hals irritation.
Kløe i ørerne.
Nysen.

Bivirkninger vil for Grazax forekomme tidligt i behandlingen og er tilbøjelige til at aftage
spontant inden for 1 - 7 dage
For Acarizax gælder, at bivirkningerne hyppigst vil starte tidligt i behandlingen og
aftager igen ved fortsat behandling (1-3 måneder).

Åbne sår i mundhulen:
•

Opstår der åbne sår i munden fx pga. en udtrukket tand eller andre indgreb i
munden, da skal behandlingen med smeltetabletten ophøre i 1 uge, så
mundhulen får tid til at hele.
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Følgende kan hjælpe med at afdæmpe bivirkningerne:
1. Når du har lagt smeltetabletten i munden og holdt munden lukket i 1
minut (vær sikker på, at Smeltetabletten er helt opløst), da kan du spytte
mundvandet ud.
2. Hjælper ovenstående ikke, da kan du tage en ekstra
antihistamin-/allergitablet
3. Ved vedvarende gener under tungen (hvilket er det bedste sted at ligge
smeltetabletten), da kan du forsøge, at skifte placering rundt i mundhulen.
Det vigtigste er, at smeltetabletten ligger op ad slimhinderne, hvor dens
indhold vil blive optaget.
Du kan ligge smeltetabletten alle steder i munden - på udvendig side af
tænderne, så den ligger fast mellem "læber" og tænder.
4. Kan bivirkningerne/irritationerne i mundhulen ikke dæmpes tilstrækkeligt
og ved træthed, da kan smeltetabletten i stedet tages til natten.

Svære bivirkninger
•
•
•
•
•
•
•
•

Klump i halsen.
Synkebesvær.
Stemmeforandring.
Åndenød.
Astmaen kan ikke holdes under kontrol.
Udslæt.
Svimmelhed
Kløe i håndflader og fodsåler
Oplever du svære bivirkninger eller andre komplikationer, da bedes du
kontakte
Klinik for Lungesygdomme
på telefon 78448010
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Regionshospitalet Viborg, skive
Viborg: Heibergs Alle 2 8800 Viborg. Skive: Resenvej 25, 7800 Skive
Hovedtelefoner. 78 44 00 00
Medicinsk Afsnit 2 : tlf. direkte 78 44 81 00
Klinik for Lungesygdomme : Tlf. direkte 78 44 80 10

