
Gode råd til at lette 
gigtsmerter
Gigt rammer hver 8. dansker, og det gør 
gigt til en af de mest udbredte kroniske 
sygdomme i Danmark.
Gigt dækker over 200 diagnoser, men 
fælles for alle sygdommene er at de 
påvirker knogler, muskler, sener og led. 
Sygdommen viser sig ved smerter, træt-
hed, stive led og nedsat funktionsevne.
Sygdommens karakter og forløb varier 
meget. De mest udbredte sygdomme 
er slidgigt (artrose), leddegigt og ryg-
smerter. 
Slidgigt starter overvejende med smerte 
ved belastning og kan i fremskredne til-
fælde give smerter i hvile.   
Leddegigt vil fra begyndelsen give 
smerter uden særlig belastning og kan 
komme akut. Smertestillende medicin 
er ofte nødvendigt, men medicinen gør 
det ikke alene. 
Det er vigtigt at man husker at være fy-
sisk aktiv, uden at overbelaste sine led, 
da dette kan lindre smerterne. 

Apoteket kan hjælpe dig godt 
i gang
Leddegigt er en kronisk, autoimmun 
sygdom, der fører til betændelse i 
leddene og uden behandling vil de 
angrebne led, langsomt blive ødelagt. 
Det er derfor vigtigt hvis man lider af 
leddegigt, at man tager, den medicin 
lægen har ordineret, korrekt. Formålet 
med medicinen er nemlig at bremse 
sygdommens udvikling og dæmpe be-
tændelsen mest muligt. 
Behandlingen skal følges nøje, hvorved 
man sikrer den bedst mulige virkning 
og nedsætter risikoen for bivirkninger. 
Her kan en medicinsamtale på apoteket 
hjælpe én til at få gode medicinvaner.
En medicinsamtale på apoteket er et 
gratis tilbud, hvis du har fået konsta-
teret leddegigt, eller en anden kronisk 
sygdom, og skal i gang med medicinsk 
behandling. Denne inkluderer 10 min. 
samtale, samt en opfølgende opring-
ning hvis dette ønskes. Derudover er 
samtalen være med til at give dig en 
større tryghed og viden om den medi-
cinen du tager.  

 
Næstved Næstved 
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Forkølet?
Forkølelse er en virusinfektion, der 
skal bekæmpes af kroppens eget 
immunforsvar, men du kan gøre 
noget for at lindre symptomerne.

Halsbrand?
Symptomerne på halsbrand er en smertende, brændende eller sviende 
fornemmelse i maven, bag brystbenet eller i halsen.

Rygestop?
Motivation er afgørende for at lykkes med et rygestop - ofte i kombination med 
en form for nikotinerstatning. På apoteket hjælper vi dig i gang med et eff ektivt 
rygestop.

Nicorette® (nicotin) QuickMist & QuickMist Cool Berry, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstoff erne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger 
tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinens-
symptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smags-
sansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 
2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. 
Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com Juni 2018. Nicotinell (nikotin) tyggegummi (tg). Anvendelse: Til behandling af tobaksafhængighed ved at lette nikotintrang og -abstinenser ved tobaksafvænning eller ved ry-
gereduktion. Dosering: Dosis bør vælges ud fra brugerens nikotinafhængighed, dog højst 15 stk. a 4 mg pr. dag eller 25 stk. a 2 mg pr. dag. Behandlingstiden er individuel. Brug ud over 1 år anbefales ikke. Det anbefales at søge rådgivning fra læge eller på apoteket. Frigiver nikotin ved tygning, hvorfor korrekt tyggeteknik er vigtig. Forsigtighedsregler: Må ikke anvendes ved overfølsomhed over 
for nikotin, hjælpestoff er eller af ikke-rygere. Bør ikke anvendes af børn under 18 år samt under graviditet og amning uden lægens anvisning. Forsigtighed udvises hos patienter, der for nyligt har haft hjertesvigt eller hjertestop, hjertesygdomme, for højt blodtryk, sukkersyge, overaktiv skjoldbruskkirtel, overaktive binyrer, har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion eller mavesår. Indeholder 
sorbitol (E420) og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintoleranse. Indeholder natrium, og der bør tages hensyn hertil hos patienter på kontrolleret natriumdiæt. tg indeholder butylhydroxytoluen (E321), der kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. Bivirkninger: Almindelige: Svimmelhed, hovedpine, hikke, søvnforstyrrelser, kvalme, luft i maven, opkastning, fordøjelses-
besvær, øget spytproduktion, betændelse i mundslimhinden, smerte i mund eller svælg, ondt i kæben. Øvrige bivirkninger: Se indlægsseddel. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav tilførsel af nikotin. Overdosering: Symptomer, der ligner dem, der forekommer ved for meget rygning kan forekomme. Pakninger: Spearmint: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. IceMint: 2 og 4 mg: 24 og 
204 stk. Lakrids: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. Mint: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. Fruit: 2 mg: 24 og 204 stk; 4 mg: 204 stk. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakningen. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2018 GSK or licensor. Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret (xylometazolinhydroch-
lorid). Anvendelse: Ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Max. 3 pust i hvert næsebor dagligt. Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret bør ikke anvendes til 
børn 2-11 år. Til denne aldersgruppe anbefales Otrivin Junior Ukonserveret. Forsigtighedsregler: Behandling i mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstoff erne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller 
ved kronisk infl  ammation i næsen med meget tør næseslimhinde. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer pga forstørret prostata, tumor i binyren samt til patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Samtidig brug af tri- og 
tetracykliske antidepressiva anbefales ikke. Graviditet og amning: Gravide frarådes at anvende Otrivin og bør i ammeperioden kun anvendes efter aftale med lægen. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Øvrige bivirkninger: Se indlægssedler. 
Pakninger: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor. Omeprazol Sandoz®, hårde enterokapsler, 20 mg 14 stk. Omeprazol Sandoz® indeholder det aktive stof ome-
prazol. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes protonpumpehæmmere. De virker ved at nedsætte produktionen af mavesyre. Anvendelse: Omeprazol Sandoz® bruges til kortvarig behandling af refl ukssymptomer (f.eks. halsbrand og sure opstød) hos voksne. Refl uks er tilbageløb af syre fra maven til spiserøret, som kan blive betændt og smertefuldt. Det kan give symptomer som en smer-
tefuld, brændende fornemmelse i brystet og op i halsen (halsbrand) og en sur smag i munden (sure opstød). Dosering og indgivelsesmåde: Voksne: Den anbefalede dosis er 20 mg en gang dagligt i 14 dage. Det kan være nødvendigt at tage enterokapslerne 2-3 dage i træk for at lindre symp-tomerne. Når symptomerne på halsbrand er lindret – oftest inden for 7 dage – skal behandlingen stoppes. 
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage. Administration: Det anbefales at tage Omeprazol Sandoz® kapsler om morgenen, sammen med mad eller på tom mave. Synkes hele med et halvt glas vand. Kapslerne må ikke tygges eller knuses. Ved synkebesvær: Åbn kapslen og synk indholdet med et halvt glas vand eller bland indholdet i en let syrlig væske, 
f.eks. yoghurt, frugtjuice eller æblemos. Blandingen skal tages omgående (eller inden for 30 minutter) og altid omrøres, lige før den drikkes, og skylles ned med et halvt glas vand. Alternativt kan der suttes på kapslen og de små kugler synkes med et halvt glas vand. De små kugler må ikke tygges. Kontraindikationer: Omeprazsol Sandoz® må ikke anvendes ved overfølsomhed over for omeprazol 
eller et eller fl ere af hjælpestoff erne, ved overfølsomhed over for lægemidler, der indeholder andre protonpumpehæmmere (f.eks. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol), ved samtidig behandling med lægemidler, der indeholder nelfavir (til behandling af HIV). Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Anvend ikke Omeprazol Sandoz® i mere end 14 dage uden 
at tale med en læge. Omeprazol må ikke tages som et forebyggende lægemiddel. Omeprazol Sandoz® kan maskere symptomer på andre sygdomme. Kontakt derfor straks lægen, hvis du oplever nogle af disse symptomer: Uventet vægttab, synkebesvær, mavesmerter eller fordøjelsesbesvær, kaster mad eller blod op, har blod i aff øringen (sort/mørk aff øring), svær eller vedvarende diarré, hvis du 
tidligere har haft mavesår eller er blevet opereret i maven eller tarmen, har haft fordøjelsesbesvær eller halsbrand i 4 uger eller mere, har gulsot eller en alvorlig leversygdom, er over 55 år og får nye symptomer eller har symptomer, der for nyligt har ændret sig eller hvis du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags som Omeprazol Sandoz®, der nedsætter 
syreindholdet, i maven, eller hvis du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A). Omeprazol Sandoz® indholder saccharose, Kontakt lægen inden du tager Omeprazol Sandoz®, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller 
har gjort det for nylig. Det skyldes, at Omeprazol Sandoz® kan påvirke virkningen af anden medicin, og anden medicin kan påvirke virkningen af Omeprazol Sandoz®. Tag ikke Omeprazol Sandoz®, hvis du tager medicin, der indeholder nelfi navir (bruges til behandling af HIV). Du skal især fortælle din læge eller på apoteket, hvis du tager clopidogrel (for at forebygge blodpropper). Graviditet og 
amning: Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Din læge vil tage stilling til, om du kan tage Omeprazol Sandoz® i denne periode. Bivirkninger: De almindeligst forekommende bivirkninger (ses hos 1-10 % af patienterne) er hovedpine, mavesmerte, 
forstoppelse, diarré, luft i maven,kvalme/opkastning eller godartede polypper i mavesækken. Udlevering: Håndkøbslægemiddel. Kan købes på apoteket uden recept. Tilskud: Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin. Pakninger: Omprazol Sandoz®, hårde enterokapsler, 20 mg 14 stk. Pris: Se www.medicinpriser.dk for de dagsaktuelle priser eller spørg på apoteket. Læs vejledningen i pakningen 
grundigt før brug. Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresumé dateret 8. december 2017. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres hos: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00. Gaviscon Virkning: Mod halsbrand, sure opstød og ved spiserørsbrok. Dosering: Tyggetabletter: Voksne: 1-3 tyggetabletter efter 
behov ca. ½ time efter et måltid samt lige før sengetid el. efter lægens anvisning. Tyg tabletten grundigt, og skyl evt. ned med en lille smule vand efter behov. Tyggetabletten må ikke synkes hel. Børn: Må kun anvendes til børn under 15 år efter lægens anvisning. Oral suspension: Voksne og børn over 2 år: 10-20 ml efter behov ½ time efter måltid og umiddelbart før sengetid el. efter lægens 
anvisning. Børn ½-2 år: 5-10 ml per døgn fordelt på fl ere doser, helst efter måltid. Børn under ½ år: 1-2 ml per kg legemsvægt per døgn fordelt på fl ere doser, helst efter måltid. Må kun gives til nyfødte og småbørn efter lægens anvisning. Oral suspension omrystes umiddelbart inden brug. Kan tages med en lille smule vand efter behov. Advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes 
ved allergi over for de aktive stoff er el. et hjælpestof. Tal med lægen hvis du har nedsat nyrefunktion. Tal med lægen ved behandling med lægemidler, der indeholder: fl uoroquinoloner, tetracykliner, ketoconazol, estramustin, tyreoideahormoner, digoxin, sotalol, clodronat, mycophenolatmofetil, gabapentin, penicillamin, difl unisal. Gaviscon nedsætter virkningen af jernpræparater, og 
lægemidlerne bør tages med mindst to timers mellemrum. Må ikke bruges sammen med drikkevarer, der indeholder citronsyre. Tag ikke dobbeltdosis som erstatning for glemt dosis. Tyggetabletter: Indeholder mannitol (kan have en mild aff ørende virkning). Oral suspension: Indeholder natrium. Tal med din læge, hvis du har brug for at tage Gaviscon på daglig basis over en længere peri-
ode, især hvis du er blevet rådet til at følge en saltfattig diæt. Indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og væskeophobning under huden. Pakninger: Tyggetabletter: Blisterpakninger á 20 og 120 stk. Oral suspension: Flasker á 100, 
400 og 500 ml. Læs oplysningerne i indlægssedlen eller på emballagen før brug. BENARHIN (budesonid). Næsespray, suspension, 32 mcg/dosis. Forebygger høfeber hos voksne fra 18 år. Må ikke anv. ved overfølsomhed over for et eller fl ere af indholdsstoff erne. Kontakt lægen før du tager BenaRhin hvis du får næseblødninger, har næsesår, har (haft) lungetuberkulose, har en 
luftvejs-infektion, har (haft) stær, har diabetes eller har leverproblemer. Kontakt lægen hvs du får synsfortsyrrelser. Må kun bruges under graviditet/amning eller til børn u. 18 år efter lægens anvisning. Må ikke anvendes i mere end 3 måneder, uden at lægen kontaktes. Dosering: 2 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt. Når den ønskede virkning er opnået, kan du nøjes med 1 pust i hvert 
næsebor 2 gange dagligt. Bivirkninger: Irritation i næsen, smerter, astma. Pakninger: Glasfl aske med 120 doser. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. +45 70205212. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. December 2018

SPØRG BARE OS
- og få gode råd med hjem

På vores apotek står vi altid klar med hjælp og vejledning. 
Vi hjælper med at holde dig og din familie på toppen – eller få jer derop igen, 
hvis forkølelsen eller andre sundhedsmæssige udfordringer skulle komme i vejen.

Vi udleverer fra

Symptomerne på halsbrand er en smertende, brændende eller sviende 
fornemmelse i maven, bag brystbenet eller i halsen.

Omeprazol Sandoz®

Lindring af halsbrand og sure opstød. Hurtig 
og eff ektiv hæmning af mavesyreproduk-
tionen i dag- og nattetimerne. 1 kapsel om 
dagen giver 24 timers virkning. Kan anven-
des under graviditet. 14 stk.

Pris kr. XXX,-*

Nicorette QuickMist 

Mundspray med bærsmag til akut ryge-
lindring. Spray for hurtig virkning mod 
rygetrangen. Tag 1-2 pust, når du ville have 
taget en cigaret. 150 doser.

Pris kr. XXX,-*

Otrivin Menthol næsespray 

Mod forkølelse med tilstoppet næse og 
ved bihulebetændelse. Giver luft i næsen 
på få minutter og virker i op til 12 timer. 
10 ml.

Pris kr. XXX,-*

Gaviscon

Tyggetablet der virker hurtigt ved hals-
brand. Tabletten danner et skumlåg over 
maveindholdet og forhindrer tilbageløb. 
Mild smag af vanilje, hindbær, citron. Kan 
anvendes under graviditet. 20 stk.

Pris kr. XXX,-*

Nicotinell Mint Sugetablet 1 mg

Sukkerfri og med en frisk smag af mint. Kan 
bruges til både rygestop og- reduktion og 
fordobler dine chancer for et permanent ry-
gestop i forhold til at forsøge uden nikotinpro-
dukter. En sugetablet er praktisk i de fl este 
situationer og giver intet aff ald. 204 stk.

Pris kr. XXX,-*

Per Wijngaard
Apoteker på Næstved Svane Apotek 
og Sct. Jørgens Apotek

Næstved Svane Apotek
Torvestræde 8 · 4700 Næstved · Tlf. 55 72 00 63

Sct. Jørgens Apotek
Sct. Jørgens Park 34 · 4700 Næstved · Tlf. 55 72 00 64

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

*Priserne gælder fra 25. november – 22. december 2019, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

Dermalog Skin-Cure
50 ml.

Dermalog Fugtighedscreme
200 ml.

Bioderma Sensibio H2O
250 ml.

Decubal Lipid cream
100 ml.

Apovit Magnesium 230 mg
60 stk.

Apovit B-komplex
100 stk.

Decubal Lipid cream
200 ml.

Bioderma Sensibio H2O
500 ml.

Rabatten er fratrukket prisen

SPAR 
20% 

Gælder fra den 
25. november til den 
22. december 2019

 
Kvægtorvets Kvægtorvets 
ApotekApotek

Sydbyens 
lokale apotek

 
Sct. Jørgens Sct. Jørgens 
ApotekApotek

Mandag-fredag: kl. 8-21
Lørdag: kl. 8-16 og kl. 18-21
Søn- og helligdage: kl. 10-15

Mandag-fredag: kl. 9.30-18.00
Lørdage: kl. 9.30-15.00
Søn- og helligdage: LUKKET

Mandag-torsdag: kl. 9.30-17.30
Fredag: kl. 9.30-18.00
Lørdage: Kl. 9.30-14.00
Søn-og helligdage: LUKKET

Hvad gør godt, når 
det gør ondt:
•  Vær fysisk aktiv, men und-

gå overbelastning. Lyt til 
din krop og mærk efter

•  Har du brug for smerte-
stillende medicin, bør du 
som udgangspunkt bruge 
paracetamol

•  Kombiner som udgangs-
punkt ikke fl ere forskellige 
typer smertestillende 
medicin. Følg altid det, du 
har aftalt med din læge

•  Spis sundt og varieret, og 
pas på vægten. Overvægt 
kan forværre dine leds-
merter ved 
f.eks. slidgigt 
i knæene

Forkølet?
Forkølelse er en virusinfektion, der 
skal bekæmpes af kroppens eget 
immunforsvar, men du kan gøre 
noget for at lindre symptomerne.

Halsbrand?
Symptomerne på halsbrand er en smertende, brændende eller sviende 
fornemmelse i maven, bag brystbenet eller i halsen.

Rygestop?
Motivation er afgørende for at lykkes med et rygestop - ofte i kombination med 
en form for nikotinerstatning. På apoteket hjælper vi dig i gang med et eff ektivt 
rygestop.

Nicorette® (nicotin) QuickMist & QuickMist Cool Berry, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstoff erne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger 
tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinens-
symptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smags-
sansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 
2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. 
Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com Juni 2018. Nicotinell (nikotin) tyggegummi (tg). Anvendelse: Til behandling af tobaksafhængighed ved at lette nikotintrang og -abstinenser ved tobaksafvænning eller ved ry-
gereduktion. Dosering: Dosis bør vælges ud fra brugerens nikotinafhængighed, dog højst 15 stk. a 4 mg pr. dag eller 25 stk. a 2 mg pr. dag. Behandlingstiden er individuel. Brug ud over 1 år anbefales ikke. Det anbefales at søge rådgivning fra læge eller på apoteket. Frigiver nikotin ved tygning, hvorfor korrekt tyggeteknik er vigtig. Forsigtighedsregler: Må ikke anvendes ved overfølsomhed over 
for nikotin, hjælpestoff er eller af ikke-rygere. Bør ikke anvendes af børn under 18 år samt under graviditet og amning uden lægens anvisning. Forsigtighed udvises hos patienter, der for nyligt har haft hjertesvigt eller hjertestop, hjertesygdomme, for højt blodtryk, sukkersyge, overaktiv skjoldbruskkirtel, overaktive binyrer, har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion eller mavesår. Indeholder 
sorbitol (E420) og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintoleranse. Indeholder natrium, og der bør tages hensyn hertil hos patienter på kontrolleret natriumdiæt. tg indeholder butylhydroxytoluen (E321), der kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. Bivirkninger: Almindelige: Svimmelhed, hovedpine, hikke, søvnforstyrrelser, kvalme, luft i maven, opkastning, fordøjelses-
besvær, øget spytproduktion, betændelse i mundslimhinden, smerte i mund eller svælg, ondt i kæben. Øvrige bivirkninger: Se indlægsseddel. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav tilførsel af nikotin. Overdosering: Symptomer, der ligner dem, der forekommer ved for meget rygning kan forekomme. Pakninger: Spearmint: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. IceMint: 2 og 4 mg: 24 og 
204 stk. Lakrids: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. Mint: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. Fruit: 2 mg: 24 og 204 stk; 4 mg: 204 stk. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakningen. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2018 GSK or licensor. Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret (xylometazolinhydroch-
lorid). Anvendelse: Ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Max. 3 pust i hvert næsebor dagligt. Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret bør ikke anvendes til 
børn 2-11 år. Til denne aldersgruppe anbefales Otrivin Junior Ukonserveret. Forsigtighedsregler: Behandling i mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstoff erne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller 
ved kronisk infl  ammation i næsen med meget tør næseslimhinde. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer pga forstørret prostata, tumor i binyren samt til patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Samtidig brug af tri- og 
tetracykliske antidepressiva anbefales ikke. Graviditet og amning: Gravide frarådes at anvende Otrivin og bør i ammeperioden kun anvendes efter aftale med lægen. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Øvrige bivirkninger: Se indlægssedler. 
Pakninger: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor. Omeprazol Sandoz®, hårde enterokapsler, 20 mg 14 stk. Omeprazol Sandoz® indeholder det aktive stof ome-
prazol. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes protonpumpehæmmere. De virker ved at nedsætte produktionen af mavesyre. Anvendelse: Omeprazol Sandoz® bruges til kortvarig behandling af refl ukssymptomer (f.eks. halsbrand og sure opstød) hos voksne. Refl uks er tilbageløb af syre fra maven til spiserøret, som kan blive betændt og smertefuldt. Det kan give symptomer som en smer-
tefuld, brændende fornemmelse i brystet og op i halsen (halsbrand) og en sur smag i munden (sure opstød). Dosering og indgivelsesmåde: Voksne: Den anbefalede dosis er 20 mg en gang dagligt i 14 dage. Det kan være nødvendigt at tage enterokapslerne 2-3 dage i træk for at lindre symp-tomerne. Når symptomerne på halsbrand er lindret – oftest inden for 7 dage – skal behandlingen stoppes. 
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage. Administration: Det anbefales at tage Omeprazol Sandoz® kapsler om morgenen, sammen med mad eller på tom mave. Synkes hele med et halvt glas vand. Kapslerne må ikke tygges eller knuses. Ved synkebesvær: Åbn kapslen og synk indholdet med et halvt glas vand eller bland indholdet i en let syrlig væske, 
f.eks. yoghurt, frugtjuice eller æblemos. Blandingen skal tages omgående (eller inden for 30 minutter) og altid omrøres, lige før den drikkes, og skylles ned med et halvt glas vand. Alternativt kan der suttes på kapslen og de små kugler synkes med et halvt glas vand. De små kugler må ikke tygges. Kontraindikationer: Omeprazsol Sandoz® må ikke anvendes ved overfølsomhed over for omeprazol 
eller et eller fl ere af hjælpestoff erne, ved overfølsomhed over for lægemidler, der indeholder andre protonpumpehæmmere (f.eks. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol), ved samtidig behandling med lægemidler, der indeholder nelfavir (til behandling af HIV). Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Anvend ikke Omeprazol Sandoz® i mere end 14 dage uden 
at tale med en læge. Omeprazol må ikke tages som et forebyggende lægemiddel. Omeprazol Sandoz® kan maskere symptomer på andre sygdomme. Kontakt derfor straks lægen, hvis du oplever nogle af disse symptomer: Uventet vægttab, synkebesvær, mavesmerter eller fordøjelsesbesvær, kaster mad eller blod op, har blod i aff øringen (sort/mørk aff øring), svær eller vedvarende diarré, hvis du 
tidligere har haft mavesår eller er blevet opereret i maven eller tarmen, har haft fordøjelsesbesvær eller halsbrand i 4 uger eller mere, har gulsot eller en alvorlig leversygdom, er over 55 år og får nye symptomer eller har symptomer, der for nyligt har ændret sig eller hvis du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags som Omeprazol Sandoz®, der nedsætter 
syreindholdet, i maven, eller hvis du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A). Omeprazol Sandoz® indholder saccharose, Kontakt lægen inden du tager Omeprazol Sandoz®, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller 
har gjort det for nylig. Det skyldes, at Omeprazol Sandoz® kan påvirke virkningen af anden medicin, og anden medicin kan påvirke virkningen af Omeprazol Sandoz®. Tag ikke Omeprazol Sandoz®, hvis du tager medicin, der indeholder nelfi navir (bruges til behandling af HIV). Du skal især fortælle din læge eller på apoteket, hvis du tager clopidogrel (for at forebygge blodpropper). Graviditet og 
amning: Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Din læge vil tage stilling til, om du kan tage Omeprazol Sandoz® i denne periode. Bivirkninger: De almindeligst forekommende bivirkninger (ses hos 1-10 % af patienterne) er hovedpine, mavesmerte, 
forstoppelse, diarré, luft i maven,kvalme/opkastning eller godartede polypper i mavesækken. Udlevering: Håndkøbslægemiddel. Kan købes på apoteket uden recept. Tilskud: Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin. Pakninger: Omprazol Sandoz®, hårde enterokapsler, 20 mg 14 stk. Pris: Se www.medicinpriser.dk for de dagsaktuelle priser eller spørg på apoteket. Læs vejledningen i pakningen 
grundigt før brug. Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresumé dateret 8. december 2017. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres hos: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00. Gaviscon Virkning: Mod halsbrand, sure opstød og ved spiserørsbrok. Dosering: Tyggetabletter: Voksne: 1-3 tyggetabletter efter 
behov ca. ½ time efter et måltid samt lige før sengetid el. efter lægens anvisning. Tyg tabletten grundigt, og skyl evt. ned med en lille smule vand efter behov. Tyggetabletten må ikke synkes hel. Børn: Må kun anvendes til børn under 15 år efter lægens anvisning. Oral suspension: Voksne og børn over 2 år: 10-20 ml efter behov ½ time efter måltid og umiddelbart før sengetid el. efter lægens 
anvisning. Børn ½-2 år: 5-10 ml per døgn fordelt på fl ere doser, helst efter måltid. Børn under ½ år: 1-2 ml per kg legemsvægt per døgn fordelt på fl ere doser, helst efter måltid. Må kun gives til nyfødte og småbørn efter lægens anvisning. Oral suspension omrystes umiddelbart inden brug. Kan tages med en lille smule vand efter behov. Advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes 
ved allergi over for de aktive stoff er el. et hjælpestof. Tal med lægen hvis du har nedsat nyrefunktion. Tal med lægen ved behandling med lægemidler, der indeholder: fl uoroquinoloner, tetracykliner, ketoconazol, estramustin, tyreoideahormoner, digoxin, sotalol, clodronat, mycophenolatmofetil, gabapentin, penicillamin, difl unisal. Gaviscon nedsætter virkningen af jernpræparater, og 
lægemidlerne bør tages med mindst to timers mellemrum. Må ikke bruges sammen med drikkevarer, der indeholder citronsyre. Tag ikke dobbeltdosis som erstatning for glemt dosis. Tyggetabletter: Indeholder mannitol (kan have en mild aff ørende virkning). Oral suspension: Indeholder natrium. Tal med din læge, hvis du har brug for at tage Gaviscon på daglig basis over en længere peri-
ode, især hvis du er blevet rådet til at følge en saltfattig diæt. Indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og væskeophobning under huden. Pakninger: Tyggetabletter: Blisterpakninger á 20 og 120 stk. Oral suspension: Flasker á 100, 
400 og 500 ml. Læs oplysningerne i indlægssedlen eller på emballagen før brug. BENARHIN (budesonid). Næsespray, suspension, 32 mcg/dosis. Forebygger høfeber hos voksne fra 18 år. Må ikke anv. ved overfølsomhed over for et eller fl ere af indholdsstoff erne. Kontakt lægen før du tager BenaRhin hvis du får næseblødninger, har næsesår, har (haft) lungetuberkulose, har en 
luftvejs-infektion, har (haft) stær, har diabetes eller har leverproblemer. Kontakt lægen hvs du får synsfortsyrrelser. Må kun bruges under graviditet/amning eller til børn u. 18 år efter lægens anvisning. Må ikke anvendes i mere end 3 måneder, uden at lægen kontaktes. Dosering: 2 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt. Når den ønskede virkning er opnået, kan du nøjes med 1 pust i hvert 
næsebor 2 gange dagligt. Bivirkninger: Irritation i næsen, smerter, astma. Pakninger: Glasfl aske med 120 doser. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. +45 70205212. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. December 2018

SPØRG BARE OS
- og få gode råd med hjem

På vores apotek står vi altid klar med hjælp og vejledning. 
Vi hjælper med at holde dig og din familie på toppen – eller få jer derop igen, 
hvis forkølelsen eller andre sundhedsmæssige udfordringer skulle komme i vejen.

Vi udleverer fra

Symptomerne på halsbrand er en smertende, brændende eller sviende 
fornemmelse i maven, bag brystbenet eller i halsen.

Omeprazol Sandoz®

Lindring af halsbrand og sure opstød. Hurtig 
og eff ektiv hæmning af mavesyreproduk-
tionen i dag- og nattetimerne. 1 kapsel om 
dagen giver 24 timers virkning. Kan anven-
des under graviditet. 14 stk.

Pris kr. XXX,-*

Nicorette QuickMist 

Mundspray med bærsmag til akut ryge-
lindring. Spray for hurtig virkning mod 
rygetrangen. Tag 1-2 pust, når du ville have 
taget en cigaret. 150 doser.

Pris kr. XXX,-*

Otrivin Menthol næsespray 

Mod forkølelse med tilstoppet næse og 
ved bihulebetændelse. Giver luft i næsen 
på få minutter og virker i op til 12 timer. 
10 ml.

Pris kr. XXX,-*

Gaviscon

Tyggetablet der virker hurtigt ved hals-
brand. Tabletten danner et skumlåg over 
maveindholdet og forhindrer tilbageløb. 
Mild smag af vanilje, hindbær, citron. Kan 
anvendes under graviditet. 20 stk.

Pris kr. XXX,-*

Nicotinell Mint Sugetablet 1 mg

Sukkerfri og med en frisk smag af mint. Kan 
bruges til både rygestop og- reduktion og 
fordobler dine chancer for et permanent ry-
gestop i forhold til at forsøge uden nikotinpro-
dukter. En sugetablet er praktisk i de fl este 
situationer og giver intet aff ald. 204 stk.

Pris kr. XXX,-*

Per Wijngaard
Apoteker på Næstved Svane Apotek 
og Sct. Jørgens Apotek

Næstved Svane Apotek
Torvestræde 8 · 4700 Næstved · Tlf. 55 72 00 63

Sct. Jørgens Apotek
Sct. Jørgens Park 34 · 4700 Næstved · Tlf. 55 72 00 64

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

*Priserne gælder fra 25. november – 22. december 2019, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

Dermalog Skin-Cure
50 ml.

Dermalog Fugtighedscreme
200 ml.

Bioderma Sensibio H2O
250 ml.

Decubal Lipid cream
100 ml.

Apovit Magnesium 230 mg
60 stk.

Apovit B-komplex
100 stk.

Decubal Lipid cream
200 ml.

Bioderma Sensibio H2O
500 ml.

Rabatten er fratrukket prisen

SPAR 
20% 

Gælder fra den 
25. november til den 
22. december 2019

Forkølet?
Forkølelse er en virusinfektion, der 
skal bekæmpes af kroppens eget 
immunforsvar, men du kan gøre 
noget for at lindre symptomerne.

Halsbrand?
Symptomerne på halsbrand er en smertende, brændende eller sviende 
fornemmelse i maven, bag brystbenet eller i halsen.

Rygestop?
Motivation er afgørende for at lykkes med et rygestop - ofte i kombination med 
en form for nikotinerstatning. På apoteket hjælper vi dig i gang med et eff ektivt 
rygestop.

Nicorette® (nicotin) QuickMist & QuickMist Cool Berry, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstoff erne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger 
tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinens-
symptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smags-
sansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 
2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. 
Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com Juni 2018. Nicotinell (nikotin) tyggegummi (tg). Anvendelse: Til behandling af tobaksafhængighed ved at lette nikotintrang og -abstinenser ved tobaksafvænning eller ved ry-
gereduktion. Dosering: Dosis bør vælges ud fra brugerens nikotinafhængighed, dog højst 15 stk. a 4 mg pr. dag eller 25 stk. a 2 mg pr. dag. Behandlingstiden er individuel. Brug ud over 1 år anbefales ikke. Det anbefales at søge rådgivning fra læge eller på apoteket. Frigiver nikotin ved tygning, hvorfor korrekt tyggeteknik er vigtig. Forsigtighedsregler: Må ikke anvendes ved overfølsomhed over 
for nikotin, hjælpestoff er eller af ikke-rygere. Bør ikke anvendes af børn under 18 år samt under graviditet og amning uden lægens anvisning. Forsigtighed udvises hos patienter, der for nyligt har haft hjertesvigt eller hjertestop, hjertesygdomme, for højt blodtryk, sukkersyge, overaktiv skjoldbruskkirtel, overaktive binyrer, har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion eller mavesår. Indeholder 
sorbitol (E420) og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintoleranse. Indeholder natrium, og der bør tages hensyn hertil hos patienter på kontrolleret natriumdiæt. tg indeholder butylhydroxytoluen (E321), der kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. Bivirkninger: Almindelige: Svimmelhed, hovedpine, hikke, søvnforstyrrelser, kvalme, luft i maven, opkastning, fordøjelses-
besvær, øget spytproduktion, betændelse i mundslimhinden, smerte i mund eller svælg, ondt i kæben. Øvrige bivirkninger: Se indlægsseddel. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav tilførsel af nikotin. Overdosering: Symptomer, der ligner dem, der forekommer ved for meget rygning kan forekomme. Pakninger: Spearmint: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. IceMint: 2 og 4 mg: 24 og 
204 stk. Lakrids: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. Mint: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. Fruit: 2 mg: 24 og 204 stk; 4 mg: 204 stk. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakningen. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2018 GSK or licensor. Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret (xylometazolinhydroch-
lorid). Anvendelse: Ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Max. 3 pust i hvert næsebor dagligt. Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret bør ikke anvendes til 
børn 2-11 år. Til denne aldersgruppe anbefales Otrivin Junior Ukonserveret. Forsigtighedsregler: Behandling i mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstoff erne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller 
ved kronisk infl  ammation i næsen med meget tør næseslimhinde. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer pga forstørret prostata, tumor i binyren samt til patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Samtidig brug af tri- og 
tetracykliske antidepressiva anbefales ikke. Graviditet og amning: Gravide frarådes at anvende Otrivin og bør i ammeperioden kun anvendes efter aftale med lægen. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Øvrige bivirkninger: Se indlægssedler. 
Pakninger: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor. Omeprazol Sandoz®, hårde enterokapsler, 20 mg 14 stk. Omeprazol Sandoz® indeholder det aktive stof ome-
prazol. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes protonpumpehæmmere. De virker ved at nedsætte produktionen af mavesyre. Anvendelse: Omeprazol Sandoz® bruges til kortvarig behandling af refl ukssymptomer (f.eks. halsbrand og sure opstød) hos voksne. Refl uks er tilbageløb af syre fra maven til spiserøret, som kan blive betændt og smertefuldt. Det kan give symptomer som en smer-
tefuld, brændende fornemmelse i brystet og op i halsen (halsbrand) og en sur smag i munden (sure opstød). Dosering og indgivelsesmåde: Voksne: Den anbefalede dosis er 20 mg en gang dagligt i 14 dage. Det kan være nødvendigt at tage enterokapslerne 2-3 dage i træk for at lindre symp-tomerne. Når symptomerne på halsbrand er lindret – oftest inden for 7 dage – skal behandlingen stoppes. 
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage. Administration: Det anbefales at tage Omeprazol Sandoz® kapsler om morgenen, sammen med mad eller på tom mave. Synkes hele med et halvt glas vand. Kapslerne må ikke tygges eller knuses. Ved synkebesvær: Åbn kapslen og synk indholdet med et halvt glas vand eller bland indholdet i en let syrlig væske, 
f.eks. yoghurt, frugtjuice eller æblemos. Blandingen skal tages omgående (eller inden for 30 minutter) og altid omrøres, lige før den drikkes, og skylles ned med et halvt glas vand. Alternativt kan der suttes på kapslen og de små kugler synkes med et halvt glas vand. De små kugler må ikke tygges. Kontraindikationer: Omeprazsol Sandoz® må ikke anvendes ved overfølsomhed over for omeprazol 
eller et eller fl ere af hjælpestoff erne, ved overfølsomhed over for lægemidler, der indeholder andre protonpumpehæmmere (f.eks. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol), ved samtidig behandling med lægemidler, der indeholder nelfavir (til behandling af HIV). Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Anvend ikke Omeprazol Sandoz® i mere end 14 dage uden 
at tale med en læge. Omeprazol må ikke tages som et forebyggende lægemiddel. Omeprazol Sandoz® kan maskere symptomer på andre sygdomme. Kontakt derfor straks lægen, hvis du oplever nogle af disse symptomer: Uventet vægttab, synkebesvær, mavesmerter eller fordøjelsesbesvær, kaster mad eller blod op, har blod i aff øringen (sort/mørk aff øring), svær eller vedvarende diarré, hvis du 
tidligere har haft mavesår eller er blevet opereret i maven eller tarmen, har haft fordøjelsesbesvær eller halsbrand i 4 uger eller mere, har gulsot eller en alvorlig leversygdom, er over 55 år og får nye symptomer eller har symptomer, der for nyligt har ændret sig eller hvis du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags som Omeprazol Sandoz®, der nedsætter 
syreindholdet, i maven, eller hvis du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A). Omeprazol Sandoz® indholder saccharose, Kontakt lægen inden du tager Omeprazol Sandoz®, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller 
har gjort det for nylig. Det skyldes, at Omeprazol Sandoz® kan påvirke virkningen af anden medicin, og anden medicin kan påvirke virkningen af Omeprazol Sandoz®. Tag ikke Omeprazol Sandoz®, hvis du tager medicin, der indeholder nelfi navir (bruges til behandling af HIV). Du skal især fortælle din læge eller på apoteket, hvis du tager clopidogrel (for at forebygge blodpropper). Graviditet og 
amning: Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Din læge vil tage stilling til, om du kan tage Omeprazol Sandoz® i denne periode. Bivirkninger: De almindeligst forekommende bivirkninger (ses hos 1-10 % af patienterne) er hovedpine, mavesmerte, 
forstoppelse, diarré, luft i maven,kvalme/opkastning eller godartede polypper i mavesækken. Udlevering: Håndkøbslægemiddel. Kan købes på apoteket uden recept. Tilskud: Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin. Pakninger: Omprazol Sandoz®, hårde enterokapsler, 20 mg 14 stk. Pris: Se www.medicinpriser.dk for de dagsaktuelle priser eller spørg på apoteket. Læs vejledningen i pakningen 
grundigt før brug. Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresumé dateret 8. december 2017. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres hos: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00. Gaviscon Virkning: Mod halsbrand, sure opstød og ved spiserørsbrok. Dosering: Tyggetabletter: Voksne: 1-3 tyggetabletter efter 
behov ca. ½ time efter et måltid samt lige før sengetid el. efter lægens anvisning. Tyg tabletten grundigt, og skyl evt. ned med en lille smule vand efter behov. Tyggetabletten må ikke synkes hel. Børn: Må kun anvendes til børn under 15 år efter lægens anvisning. Oral suspension: Voksne og børn over 2 år: 10-20 ml efter behov ½ time efter måltid og umiddelbart før sengetid el. efter lægens 
anvisning. Børn ½-2 år: 5-10 ml per døgn fordelt på fl ere doser, helst efter måltid. Børn under ½ år: 1-2 ml per kg legemsvægt per døgn fordelt på fl ere doser, helst efter måltid. Må kun gives til nyfødte og småbørn efter lægens anvisning. Oral suspension omrystes umiddelbart inden brug. Kan tages med en lille smule vand efter behov. Advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes 
ved allergi over for de aktive stoff er el. et hjælpestof. Tal med lægen hvis du har nedsat nyrefunktion. Tal med lægen ved behandling med lægemidler, der indeholder: fl uoroquinoloner, tetracykliner, ketoconazol, estramustin, tyreoideahormoner, digoxin, sotalol, clodronat, mycophenolatmofetil, gabapentin, penicillamin, difl unisal. Gaviscon nedsætter virkningen af jernpræparater, og 
lægemidlerne bør tages med mindst to timers mellemrum. Må ikke bruges sammen med drikkevarer, der indeholder citronsyre. Tag ikke dobbeltdosis som erstatning for glemt dosis. Tyggetabletter: Indeholder mannitol (kan have en mild aff ørende virkning). Oral suspension: Indeholder natrium. Tal med din læge, hvis du har brug for at tage Gaviscon på daglig basis over en længere peri-
ode, især hvis du er blevet rådet til at følge en saltfattig diæt. Indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og væskeophobning under huden. Pakninger: Tyggetabletter: Blisterpakninger á 20 og 120 stk. Oral suspension: Flasker á 100, 
400 og 500 ml. Læs oplysningerne i indlægssedlen eller på emballagen før brug. BENARHIN (budesonid). Næsespray, suspension, 32 mcg/dosis. Forebygger høfeber hos voksne fra 18 år. Må ikke anv. ved overfølsomhed over for et eller fl ere af indholdsstoff erne. Kontakt lægen før du tager BenaRhin hvis du får næseblødninger, har næsesår, har (haft) lungetuberkulose, har en 
luftvejs-infektion, har (haft) stær, har diabetes eller har leverproblemer. Kontakt lægen hvs du får synsfortsyrrelser. Må kun bruges under graviditet/amning eller til børn u. 18 år efter lægens anvisning. Må ikke anvendes i mere end 3 måneder, uden at lægen kontaktes. Dosering: 2 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt. Når den ønskede virkning er opnået, kan du nøjes med 1 pust i hvert 
næsebor 2 gange dagligt. Bivirkninger: Irritation i næsen, smerter, astma. Pakninger: Glasfl aske med 120 doser. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. +45 70205212. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. December 2018

SPØRG BARE OS
- og få gode råd med hjem

På vores apotek står vi altid klar med hjælp og vejledning. 
Vi hjælper med at holde dig og din familie på toppen – eller få jer derop igen, 
hvis forkølelsen eller andre sundhedsmæssige udfordringer skulle komme i vejen.

Vi udleverer fra

Symptomerne på halsbrand er en smertende, brændende eller sviende 
fornemmelse i maven, bag brystbenet eller i halsen.

Omeprazol Sandoz®

Lindring af halsbrand og sure opstød. Hurtig 
og eff ektiv hæmning af mavesyreproduk-
tionen i dag- og nattetimerne. 1 kapsel om 
dagen giver 24 timers virkning. Kan anven-
des under graviditet. 14 stk.

Pris kr. XXX,-*

Nicorette QuickMist 

Mundspray med bærsmag til akut ryge-
lindring. Spray for hurtig virkning mod 
rygetrangen. Tag 1-2 pust, når du ville have 
taget en cigaret. 150 doser.

Pris kr. XXX,-*

Otrivin Menthol næsespray 

Mod forkølelse med tilstoppet næse og 
ved bihulebetændelse. Giver luft i næsen 
på få minutter og virker i op til 12 timer. 
10 ml.

Pris kr. XXX,-*

Gaviscon

Tyggetablet der virker hurtigt ved hals-
brand. Tabletten danner et skumlåg over 
maveindholdet og forhindrer tilbageløb. 
Mild smag af vanilje, hindbær, citron. Kan 
anvendes under graviditet. 20 stk.

Pris kr. XXX,-*

Nicotinell Mint Sugetablet 1 mg

Sukkerfri og med en frisk smag af mint. Kan 
bruges til både rygestop og- reduktion og 
fordobler dine chancer for et permanent ry-
gestop i forhold til at forsøge uden nikotinpro-
dukter. En sugetablet er praktisk i de fl este 
situationer og giver intet aff ald. 204 stk.

Pris kr. XXX,-*

Per Wijngaard
Apoteker på Næstved Svane Apotek 
og Sct. Jørgens Apotek

Næstved Svane Apotek
Torvestræde 8 · 4700 Næstved · Tlf. 55 72 00 63

Sct. Jørgens Apotek
Sct. Jørgens Park 34 · 4700 Næstved · Tlf. 55 72 00 64

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

XX,-
SPAR 20%

*Priserne gælder fra 25. november – 22. december 2019, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

Dermalog Skin-Cure
50 ml.

Dermalog Fugtighedscreme
200 ml.

Bioderma Sensibio H2O
250 ml.

Decubal Lipid cream
100 ml.

Apovit Magnesium 230 mg
60 stk.

Apovit B-komplex
100 stk.

Decubal Lipid cream
200 ml.

Bioderma Sensibio H2O
500 ml.

Rabatten er fratrukket prisen

SPAR 
20% 

Gælder fra den 
25. november til den 
22. december 2019

Byens nye 
city-apotek i 

Kvickly

Byens vagt 
Apotek

Kroniske smerter

Svane Apoteket Svane Apoteket 
informererinformerer

Kroniske smerterKroniske smerter

kan forværre dine leds-
merter ved 
f.eks. slidgigt 
i knæene


