Vedlegg til:
Tabletter og kapsler deling, åpning og knusing
(inkl. Knuse-/delelisten), Dok. ID: 10301
NB! Knuse-/delelisten må ikke brukes uavhengig av prosedyreteksten i dokumentet "Tabletter og kapsler –deling, åpning og knusing" (Dok.-ID: 10301)

Alea (Menarini) Tablett

9

Alendronat (Mylan) Tablett

12

Alkeran (Aspen) Tablett

1 (C)

Allopur (Takeda) Tablett

9

9 (A, OBS)

Allopurinol (Orion) Tablett

9

Abboticin ES (Amdipharm) Tablett

9 (A, OBS)

Aloxi (Helsinn Birex Pharma.) Kapsel

2

Abilify (Otsuka Pharm.) Smeltetablett

10, 15

Amaryl (Sanofi-Aventis) Tablett

9

9

Amias (Farmagon) Tablett

9

7

Aminess (Meda) Tablett

9

1

Amitriptylin (Abcur) Tablett

9

Acalka (Laboratorios Robert) Depottablett

1

Amlodipin (Actavis) Tablett

9

Acetazolamide (Amdipharm) Tablett

9

Amoxicillin (Mylan) Tablett

9 (A, OBS)

8

Amoxicillin (Mylan) Kapsel

9 (A, OBS)

9

Amoxicillin (Sandoz) Oppløselig tablett

1, 9, 15 (A, OBS)

Actelsar HCT (Actavis) Tablett

9

Anafranil (Novartis) Tablett

9

Activelle (Novo Nordisk) Tablett

9 (OBS)

Anagrelide (Sandoz) Kapsel

1 (C)

9

Anastrazole (Teva) Tablett

9, 15 (OBS)

1

Andriol (MSD) Kapsel

2

9

Angusta Devats (Azanta) Tablett

9 (G, OBS)

Adalat CR (Bayer) Depottablett

1

Ansatipin (Pfizer) Kapsel

15 (A, OBS)

Adalat Oros (Bayer) Depottablett

1

Antabus (Actavis) Brusetablett

1, 8

1

Antepsin (Orion) Tablett

4, 15

9 (G, OBS)

Antidotum Thalli (Heyl) Kapsel

3, 15

Advagraf (Astellas) Depotkapsel

1 (OBS)

Apocillin (Actavis) Tablett

9 (A, OBS)

Aerius (MSD) Tablett

9

Apodorm (Actavis) Tablett

9

1, 10, 15

Aponova (Boehringer I.) Depotkapsel

5

2

Apovit B-combin sterk (Nycomed) Tablett

9

1 (P)

Apresolin (Amdipharm) Tablett

9

Afipran (Takeda) Tablett

9

Aprovel (Sanofi-Aventis) Tablett

9

Akineton (S.I.T.) Tablett

9

Aptivus (Boehringer I.) Kapsel

2 (A, OBS)

1

Aquadeks (Yasoo Health) Tyggetablett

14

9

Aquadeks Softgels (Yasoo Health) Kapsel

2

9 (G, OBS)

Arava (Sanofi-Aventis) Tablett

9 (OBS)

Arcoxia (MSD) Tablett

9

Knuse-/delelisten

A
Abacavir/Lamivudin (Mylan) Tablett

Abilify (Otsuka Pharm.) Tablett
Abstral (Kyowa) Sublingvaltablett
Acalka (Ferrer Internacional) Depottablett

Acetylcystein (Sandoz) Brusetablett
Acetylsalisylsyre (Actavis) Enterotablett

Actos (Takeda) Tablett
Adalat (Bayer) Kapsel
Adalat (Bayer) Tablett

Adcirca (Lilly) Tablett
Adempas (Bayer) Tablett

Aerius (MSD) Smeltetablett
Afi-D2 Forte (Takeda) Kapsel
Afinitor (Novartis) Tablett

Akynzeo (Orifarm) Kapsel
Albyl-E (Takeda) Enterotablett
Aldactone (Pfizer) Tablett

1: Svelges hel.
2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
10: Smeltes på tungen, og svelges.
11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å
sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant
skylle glasset og drikke også dette vannet.
14: Tygges. Kan deles/knuses.
15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at
man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
(A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
(C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk),
samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
(G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.
(P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller
sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
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Aricept (Pfizer) Tablett

9

Benetor (Menarini) Tablett

9

Arimidex (AstraZeneca) Tablett

9, 15 (OBS)

Benetor Comp (Menarini) Tablett

9

Aripiprazole (Sandoz) Tablett

9

Berocca (Weifa) Brusetablett

8, 9

Aromasin (Pfizer) Tablett

9 (OBS)

Betapred (Sobi) Tablett

14, 15 (OBS)

Arthrotec (Pfizer) Tablett med modifisert frisetting 1

Betmiga (Astella) Depottablett

1

Asacol (Tillots Pharma) Enterotablett

Bicalutamid (Bluefish) Tablett

9 (G, OBS)

Biltricide (Bayer) Tablett

9

Bioclavid (Sandoz) Tablett

1 (A)

1

Asacol (Tillots Pharma) Tablett med modifisert frisetting 1
Asasantin Retard (Boehringer I.) Kapsel med modifisert frisetting

5

Aspirin 500 mg (Bayer) Tablett

9

Bio-E-Vitamin (Pharma Nord) Kapsel

2

Aspirin 75 mg (Boots) Oppløselig tablett

9, 15

Bisolvon (Boehringer I.) Oppløselig tablett

13

Aspirin 81 mg (Bayer) Tyggetablett

14, 15

Bisolvon (Boehringer I.) Tablett

9

Atacand (AstraZeneca) Tablett

9

Bisoprolol (Sandoz) Tablett

9

Atacand Plus/ Atacand Plus Mite (AZ) Tablett

9

Bloxazoc (KRKA) Depottablett

4, 11

Atarax (UCB) Tablett

9

Bonefos (Bayer) Tablett

12

Atenolol (Mylan) Tablett

9

Bonviva (Roche) Tablett

12

Atorvastatin (Mylan) Tablett

9, 15

Bosentan (Accord) Tablett

9 (G, OBS)

Atozet (MSD) Tablett

9

Bricanyl (AstraZeneca) Tablett

9

Atripla (Gilead) Tablett

1 (A)

Bricanyl Depot (AstraZeneca) Depottablett

1

Attentin (Medice) Tablett

9

Brilique (AstraZeneca) Tablett

9, 15

Aubagio (Sanofi-Aventis) Tablett

9 (G, OBS)

Brintellix (Lundbeck) Tablett

9

Augmentin (GSK) Tablett

9 (A, OBS)

Briviact (UCB) Tablett

9

Aurorix (Meda) Tablett

9

Bronkyl/ Bronkyl Forte (Weifa) Brusetablett

8

Avelox (Bayer) Tablett

9 (A, OBS)

Brufen Retard (BGP Products) Depottablett

1

Avodart (GSK) Kapsel

12 (OBS)

B-Total (Nycoplus/Takeda) Tablett

9

Azilect (Teva) Tablett

9

Buprenorphine (Sandoz) Sublingvaltablett

7, 9

Azitromax (Pfizer) Tablett

9 (A, OBS)

Burinex (LEO) Tablett

9

Buscopan (Boehringer I.) Tablett

9, 15

Buspirone (Orion) Tablett

9

B
Bactrim (Roche) Tablett

9 (A, OBS)

Baklofen (Mylan) Tablett

9

Baraclude (BMS) Tablett

9 (A, OBS)

Calcigran (Takeda) Tyggetablett

14, 15

Behepan (Pfizer) Tablett

9

Calcigran Forte (Takeda/2care4) Tyggetablett

14, 15

Benerva (Bayer) Tablett

9, 15

Calciumfolinat (Teva) Tablett

9

C

1: Svelges hel.
2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
10: Smeltes på tungen, og svelges.
11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å
sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant
skylle glasset og drikke også dette vannet.
14: Tygges. Kan deles/knuses.
15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at
man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
(A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
(C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk),
samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
(G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.
(P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller
sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
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Calcium-Sandoz/Calcium-Sandoz Forte Brusetablett

Cipramil (Lundbeck) Tablett

9

Campral (Merck) Enterotablett

1

8

Ciprofloxacin (Actavis) Tablett

9 (A, OBS)

Candemox Comp (Sandoz) Tablett

9

Ciproxin (Actavis) Tablett

9 (A, OBS)

Candesartan (Sandoz) Tablett

9

Circadin (Neurim) Depottablett

1

Candesartan HCT (KRKA) Tablett

9

Cisordinol (Lundbeck) Tablett

9

Capecitabine (Accord) Tablett

1 (C)

Citalopram (Orion) Tablett

9

Captopril (Mylan) Tablett

9

Clarithromycin (Ratiopharm) Tablett

9 (A, OBS)

Carbaglu (Orphan Europe) Oppløselig tablett

15

Clarityn (Bayer) Tablett

9

Cardizem Retard (Pfizer) Depottablett

1

Cliovelle (Dr. Kade Pharma.) Tablett

9 (OBS)

Cardizem Uno (Pfizer) Depottablett

1

Clopidogrel (Actavis) Tablett

9

Carduran CR (Pfizer) Depottablett

1

Clozapin (Hexal) Tablett

9

Carvedilol (Hexal) Tablett

9

CoAprovel (Sanofi-Aventis) Tablett

9

Casodex (AstraZeneca) Tablett

9 (G, OBS)

Colazid (Almirall) Kapsel

15

Cataflam (Novartis) Tablett

9

Colrefuz (Actavis) Tablett

9 (OBS)

Catapresan (Boehringer I.) Tablett

9

Combivir (ViiV Healthcare) Tablett

9 (A, OBS)

CeeNU (BMS) Kapsel

9 (C)

Concerta (Janssen) Depottablett

1

Celebra (Pfizer) Kapsel

5

Copegus (Roche) Tablett

1 (A)

Celebrex (2care4) Kapsel

5

Cordarone (Sanofi-Aventis) Tablett

9

CellCept (Roche) Kapsel

9 (G, OBS)

Corixil (Farmagon) Tablett

9

CellCept (Roche) Tablett

9 (G, OBS)

Cortef (Pfizer) Tablett

9 (OBS)

Celsentri (ViiV Healthcare) Tablett

1 (A)

Cortiment (Ferring) Depottablett

1

Centyl med kaliumklorid (LEO) Tablett

1

Cortisonacetat (Glostrup Apotek) Tablett

9 (OBS)

Centyl mite med kaliumklorid (LEO) Tablett

1

Cozaar (MSD) Tablett

9, 15

Certican (Novartis) Tablett

1 (OBS)

Cozaar Comp (MSD) Tablett

9, 15

Certican (Novartis) Oppløselig tablett

15 (OBS)

Cozaar Comp Forte (MSD) Tablett

9, 15

Cetimax (Vitabalans) Tablett

9

Creon (BGP Products) Enterokapsel

6

Cetirizin (Bluefish) Tablett

9

Cresemba (Unimedic) Kapsel

1 (A)

Chlorpromazine (Dr. Reddy's Lab.) Tablett

1

Crestor (AstraZeneca) Tablett

9, 15

Cholestagel (Gensyme) Tablett

9

Crixivan (MSD) Kapsel

1 (A)

Cicloserina (Antibiotice) Kapsel

9 (A, OBS)

C-vitamin (Nycoplus/Takeda) Brusetablett

8

Cimetidin (Acis) Tablett

9

Cycloserine (King Pharma.) Kapsel

9 (A, OBS)

Cimetidine (Accord) Tablett

9

Cyklokapron (Meda) Tablett

9

Cinacalet (Accord) Tablett

9

Cymbalta (Eli Lilly) Enterokapsel

6

Cipralex (Lundbeck) Tablett

9

Cyproheptadine (Teva) Tablett

9

1: Svelges hel.
2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
10: Smeltes på tungen, og svelges.
11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å
sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant
skylle glasset og drikke også dette vannet.
14: Tygges. Kan deles/knuses.
15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at
man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
(A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
(C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk),
samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
(G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.
(P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller
sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
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Cytotec (Pfizer) Tablett

9 (G, OBS)

Divisun (Meda) Tablett

9

Dociton Retard (Mibe) Depotkapsel

5

Doksycyklin (Hexal) Tablett

12, 15 (A, OBS)

9

Dolcontin (Pfizer) Depottablett

1

9 (A, OBS)

Donepezil (Actavis) Tablett

9

Dalacin (Pfizer) Kapsel

12 (A, OBS)

Dormicum (Roche) Tablett

9

Danol (Sanofi-Aventis) Kapsel

1

Dostinex (Pfizer) Tablett

9, 15

9

Doxylin (Actavis) Tablett

12, 15 (A, OBS)

9 (A, OBS)

Dulcolax (Boehringer I.) Enterotablett

1

9

Duloxetin (Pensa Pharma) Enterokapsel

6

Daxas (AstraZeneca) Tablett

9

Duodart (GSK) Kapsel

12 (OBS)

Dekristol (Specific Pharma) Kapsel

2

Durbis Retard (Sanofi-Aventis) Depottablett

4

Depakote Sprinkle (Abbott) Enterokapsel

15

Duroferon Duretter (ACO HUD) Depottablett

1

Deprakine (Sanofi-Aventis) Enterotablett

1

Descovy (Gilead) Tablett

1 (A)

E

Detrusitol SR (Pfizer) Depotkapsel

5

Ebastin (Orifarm) Tablett

9

Dexametason (Abcur) Tablett

9 (OBS)

Ebixa (Lundbeck) Tablett

9

Diamox (Amdipharm) Tablett

9

Edurant (Janssen) Tablett

1 (A)

Diamox SR (Amdipharm) Depotkapsel

1

Efavirenz (Sandoz) Tablett

9 (A, OBS)

Diclin (2care4) Kapsel

9, 15 (A, OBS)

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovir disoproxil Tablett 1 (A)

Diclocil (BMS) Kapsel

9, 15 (A, OBS)

Efexor Depot (Pfizer) Depotkapsel

5

Diclofenac (Bluefish) Enterotablett

1

Efient (Daiichi Sankyo) Tablett

9

DiclofenacKalium (Ratiopharm) Tablett

9

Egazil Duretter (BioPhausia) Depottablett

1

Dicloxacillin (Orion) Kapsel

9, 15 (A, OBS)

Ekvacillin (Meda) Tablett

9 (A, OBS)

Dicuno (Vitabalans) Tablett

9

Eldepryl (Orion) Tablett

9, 15

Dificlir (Astellas) Tablett

9, 15 (A, OBS)

Eliquis (BMS) Tablett

9, 15

Diflucan (Pfizer) Kapsel

9 (A, OBS)

Elvanse (Shire Pharm.) Kapsel

15

Digimerck Pico (Merck) Tablett

9

Emconcor/Emconcor CHF (Merck) Tablett

9

Digoxin (Takeda) Tablett

9

Emend (MSD) Kapsel

15

Diovan (Novartis) Tablett

9

Emselex (Merus Labs) Depottablett

1

Diovan Comp (Novartis) Tablett

9

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil (Sandoz) Tablett 9, 15 (A, OBS)

Disprin (Reckitt Benckiser) Oppløselig tablett

15

Emtriva (Gilead) Kapsel

1 (A)

Diural (Actavis) Tablett

9, 15

Enalapril (Sandoz) Tablett

9

D
D3-vitamin (Nycoplus/Takeda) Tablett
Daklinza (BMS) Tablett

Dantrium (Norgine) Kapsel
Dapson (Scanpharm) Tablett
Daraprim (GSK) Tablett

1: Svelges hel.
2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
10: Smeltes på tungen, og svelges.
11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å
sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant
skylle glasset og drikke også dette vannet.
14: Tygges. Kan deles/knuses.
15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at
man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
(A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
(C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk),
samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
(G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.
(P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller
sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
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Enalapril Comp (Ratiopharm) Tablett

9

Enalapril HCT (Hexal) Tablett

9

F

Entecavir (Sandoz) Tablett

9 (A, OBS)

Famotidin (Stada) Tablett

9

Entocort (Tillots) Depotkapsel

5

Fampyra (Biogen) Depottablett

1

Entresto (Novartis) Tablett

9

Felodipin (Hexal) Depottablett

1

Epclusa (Gilead) Tablett

9 (A, OBS)

Femar (Novartis) Tablett

9 (OBS)

Epivir (ViiV Healthcare) Tablett

9 (A, OBS)

Femara (Orifarm) Tablett

9 (OBS)

Eplerenon (Medical Valley) Tablett

9

Fenantoin (Meda) Tablett

9

Equasym Depot (Shire) Kapsel med modifisert frisetting 5

Fenazon-Koffein/ Fenazon-Koffein sterke Tablett 9

Eremfat (Riemser) Tablett

9 (A, OBS)

Fenemal (Takeda) Tablett

9

Ery-Max (Meda) Enterokapsel

5 (A, OBS)

Fenofibrate (Impax Generics) Tablett

9

Esbriet (Roche) Kapsel

1 (OBS)

Fenytoin (NAF) Tablett

9

Esbriet (Roche) Tablett

1 (OBS)

Ferromax (Weifa) Tablett

1

Escitalopram (Actavis) Tablett

9

Ferro-Retard (Nycoplus/Takeda) Depottablett

1

Esidrex (Novartis) Tablett

9

Fevarin (BGP Products) Tablett

12

Esomeprazol (Krka) Enterokapsel

5

Finasterid (Actavis) Tablett

9, 15 (G, OBS)

Esopral (Farmagon) Enterotablett

1, 11

Flagyl (Sanofi-Aventis) Tablett

9 (A, OBS)

Etalpha (Leo) Kapsel

2

Flecainid (Sandoz) Tablett

9

Etoricoxib (Sandoz) Tablett

9

Florinef (Aspen) Tablett

9 (OBS)

Eucreas (Novartis) Tablett

9

Fluanxol (Lundbeck) Tablett

9, 15

Eviplera (Gilead) Tablett

1 (A)

Fluconazol (KRKA) Kapsel

9 (A, OBS)

E-vitamin (Nycoplus/Takeda) Kapsel

2

Fludara (Genzyme) Tablett

1 (C)

Evotaz (BMS) Tablett

1 (A)

Fluoxetin (Mylan) Kapsel

15

Exelon (Novartis) Kapsel

1

Fluoxetin (Sandoz) Oppløselig tablett

11

Exemestan (Sandoz) Tablett

9 (OBS)

Flutamid (Orion) Tablett

9

Exforge (Novartis) Tablett

9

Folsyre (NAF) 1 mg Tablett

9

Exforge HTC (Novartis) Tablett

9

Fontex (Lilly) Oppløselig tablett

11

Exjade (Novartis) Oppløselig tablett

13

Fortecortin (Abcur) Tablett

9 (OBS)

Exjade (Novartis) Tablett

9

Forxiga (Astra Zeneca) Tablett

1

Exviera (AbbVie) Tablett

1 (A)

Fosamax (MSD) Tablett

12

Ezetimibe (Accord) Tablett

9

Fosrenol (Shire) Tyggetablett

14

Ezetrol (MSD) Tablett

9

Frisium (Sanofi-Aventis) Tablett

9, 15

Fucidin (LEO) Tablett

9 (A, OBS)

Furadantin (Meda) Tablett

9, 15 (A, OBS)

1: Svelges hel.
2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
10: Smeltes på tungen, og svelges.
11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å
sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant
skylle glasset og drikke også dette vannet.
14: Tygges. Kan deles/knuses.
15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at
man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
(A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
(C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk),
samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
(G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.
(P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller
sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
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Furix (Takeda) Tablett

9, 15

Hydrokon (NAF) Tablett

9

Furix Retard (Takeda) Depotkapsel

5

Hydroxyurea (Medac) Kapsel

15 (C)

Furosemid (Orion) Tablett

9, 15

Hydroxyzine (Orifarm) Tablett

9

Fycompa (Eisai) Tablett

9

G

I
Ibandronsyre (Medical Valley) Tablett

12

Galantamin (Krka) Depotkapsel

5

Ibumax (Vitabalans) Tablett

9, 15

Galvus (Novartis) Tablett

9

Ibumetin (Takeda) Tablett

9, 15

Gaviscon (Nordic Drugs) Tyggetablett

14

Ibux (Weifa) Kapsel

2

Genvoya (Gilead) Tablett

1 (A)

Ibux (Weifa) Tablett

9, 15

Gilenya (Novartis) Kapsel

9 (G, OBS)

Iclusig (Incyte) Tablett

1 (P)

Glaupax (Unimedic) Tablett

9

Idebenone (Kirkman Lab.) Kapsel

15

Gleostine (NextSource Biotechnology) Kapsel

9 (C)

Imacillin (Meda) Tablett

9, 15 (A, OBS)

Glibenclamid (Ratiopharm) Tablett

4

Imatinib (Accord) Tablett

4, 15 (G, P)

Glimepirid (Hexal) Tablett

9

Imatinib (Cipla) Kapsel

15 (G, P)

Glivec (Novartis) Tablett

4, 15 (G, P)

Imbruvica (Janssen) Kapsel

1 (P)

Glucophage (Merck) Tablett

9

Imdur (AstraZeneca) Depottablett

4

Glucosamin (Orifarm) Tablett

9

Imigran (GSK) Tablett

9

Granisetron (BMM) Tablett

9, 15

Imigran Radis (GSK) Tablett

9, 15

Granpidam (Accord) Tablett

9

Imnovid (Celgene) Kapsel

1 (OBS)

Grazax (ALK) Smeltetablett

7

Imodium (McNeil) Tablett

9, 15

Imogas (McNeil) Kapsel

2

Imovane (Sanofi-Aventis) Tablett

9

9

Imurel (Aspen) Tablett

9 (G, OBS)

Haloperidol (Neuraxpharm Specific.) Tablett

9

Inderal (AstraZeneca) Tablett

9

Harvoni (Gilead) Tablett

9 (A, OBS)

Indomet (Ratiopharm) Kapsel

15

1

Inegy (MSD) Tablett

9

9, 15 (A, OBS)

Inexium (Farmagon) Enterotablett

1, 11

9 (A, OBS)

Infloran (Laboratorio Farm.) Kapsel

15

Hycamtin (Novartis) Kapsel

1 (C)

Inovelon (Eisai) Tablett

9

Hydrea (Orifarm) Kapsel

15 (C)

Inspra (Pfizer) Tablett

9

9

Intelence (Janssen) Tablett

15 (A, OBS)

9 (OBS)

Invirase (Roche) Tablett

9 (A, OBS)

H
Haldol (Janssen) Tablett

Heminevrin (Cheplapharm) Kapsel
Hepsera (Gilead) Tablett
Hiprex (Meda) Tablett

Hydrochlorothiazide (Orifarm) Tablett
Hydrocortisone (Auden Mckenzie) Tablett

1: Svelges hel.
2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
10: Smeltes på tungen, og svelges.
11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å
sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant
skylle glasset og drikke også dette vannet.
14: Tygges. Kan deles/knuses.
15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at
man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
(A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
(C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk),
samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
(G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.
(P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller
sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
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Irbesartan (Actavis) Tablett

9

Kestine (Almirall) Tablett

9

Irbesartan HCT (Actavis) Tablett

9

Ketesse (Menarini Int.) Tablett

9

Iressa (AstraZeneca) Tablett

11 (G, P)

Ketoconazole (HRA Pharma) Tablett

9 (A, OBS)

Isentress (MSD) Tyggetablett

14 (A, OBS)

Ketorax (Pfizer) Tablett

9

Isentress (MSD) Tablett

1 (A)

Ketovite (Essential Pharm. Ltd) Tablett

9

Ismo (Riemser) Tablett

1

Kivexa (ViiV Healthcare) Tablett

9 (A, OBS)

Ismo Retard (Riemser) Depottablett

1

Klacid OD (BGP Products) Depottablett

1 (A)

Isoniazid (NAF) Tablett

9 (A, OBS)

Klomipramin (Mylan) Tablett

9

Isoptin (BGP Products) Tablett

9

Kodein (Takeda) Tablett

9

Isoptin Mite (Abbot) Tablett

9

Kohle-Compretten (Merck) Tablett

15

Isoptin Retard (BGP Products) Depottablett

4

Kolkisin (NAF) Tablett

9 (OBS)

Isosorbidmononitrat (Mylan) Tablett

9

Kredex (Roche) Tablett

9

Isotretinoin (Orifarm) Kapsler

2 (OBS)

Kreon (Orifarm) Enterokapsel

6

Ixoten (Baxter) Tablett

1 (C)

Kuvan (BioMarin Int.) Oppløselig tablett

9, 13

J

L

Jakavi (Novartis) Tablett

9 (G, P)

Lamictal (GSK) Oppløselig tablett/Tyggetablett

14, 15

Janumet (MSD) Tablett

9, 15

Lamisil (Novartis) Tablett

9 (A, OBS)

Januvia (MSD) Tablett

9, 15

Lamprene (Novartis) Myk kapsel

1 (A)

Jardiance (Boehringer I.) Tablett

9

Lanoxin (Aspen) Tablett

9

Lansoprazol (Pensa Pharma) Enterokapsel

5

Lanvis (GSK) Tablett

9 (C)

9, 15

Lanzo Melt (Pfizer) Smeltetablett

1, 10, 11

1

Largactil (Spesific Pharma) Tablett

1

Kaletra (AbbVie) Tablett

1 (A)

Lariam (Roche) Tablett

9, 15

Kaliumjodid (Recip) Tablett

9, 15

Lasix Retard (Sanofi-Aventis) Depotkapsel

5

1

Latuda (Takeda) Tablett

9

14, 15

Leflunomide (Medac) Tablett

9 (OBS)

14, 15

Leponex (Novartis) Tablett

9

Kandesartan (Farmagon) Tablett

9

Lerkanidipin (Actavis) Tablett

9

Kandesartan HCT (Farmagon) Tablett

9

Lescol (Novartis) Kapsel

1

9 (A, OBS)

Lescol Depot (Novartis) Depottablett

1

9

Letrozol (Accord) Tablett

9 (OBS)

K
Kalcipos-Vitamin D (Meda) Tablett
Kaleorid (Leo) Depottablett

Kaliumklorid (Orifarm) Depottablett
Kalsium (Weifa) Tyggetablett
Kalsium m/vit D3 (Farmagon) Tyggetablett

Keflex (Eurocept I.) Tablett
Keppra (UCB) Tablett

1: Svelges hel.
2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
10: Smeltes på tungen, og svelges.
11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å
sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant
skylle glasset og drikke også dette vannet.
14: Tygges. Kan deles/knuses.
15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at
man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
(A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
(C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk),
samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
(G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.
(P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller
sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
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Leukeran (Aspen) Tablett

1 (C)

Madopar Depot (Roche) Depotkapsel

1

Levaxin (Takeda) Tablett

9, 15

Madopar Solubile (Roche) Oppløselig tablett

15

Levomepromazine (Orion) Tablett

9

Magnesium (Nycoplus/Takeda) Tyggetablett

14

Linezolid (Accord) Tablett

9, 15 (A, OBS)

Magnesium 350 mg (Nycoplus/Takeda) Tablett

9

Lioresal (Novartis) Tablett

9

Malarone (GSK) Tablett

9

Liothyronin (Takeda) Tablett

9

Malarone Junior (GSK) Tablett

9

Lipitor (Pfizer) Tablett

9, 15

Malfin (Teva) Depottablett

1

Lisinopril (Ratiopharm) Tablett

9

Marevan (Takeda) Tablett

9

Lisinopril HTC (Actavis) Tablett

9

Marevan u/farge (Takeda) Tablett

9

Liskantin (Desitin) Tablett

9

Marzine (Meda) Tablett

9

Lithionit (BioPhausia) Depottablett

4

Maxalt (MSD) Tablett

1

Litiumkarbonat (OBA Pharma) Tablett

9

Maxalt Rapitab (MSD) Smeltetablett

10, 15

Lixiana (Daiichi Sankyo) Tablett

9

Medikinet (Medice) Kapsel med modifisert frisetting

Lodoz (Merck) Tablett

9

Medikinet (Medice) Tablett

9

Lomir (Novartis) Tablett

9

Medrol (Pfizer) Tablett

9, 15 (OBS)

Lomir SRO (Novartis) Depotkapsel

1

Medrol (Unimedic) Tablett

9, 15 (OBS)

Lomustine (Medac) Kapsel

9 (C)

Melatonin (Karuna) Kapsel

9

Loniten (Pfizer) Tablett

9

Melatonin (Orifarm) Tablett

9

Loperamid (Mylan) Kapsel

9

Melatonin PR (KAL) Depottablett

1

Lopid (Pfizer) Kapsel

15

Melatonina (Specific) Tablett

9

Loratadin (Hexal) Tablett

9

Meloxicam (Bluefish) Tablett

9

Lorazepam (Apotex) Tablett

9

Memantin (Accord) Tablett

9

Losartan (KRKA) Tablett

9, 15

Mestinon (Meda) Tablett

9

Losartan HTC (KRKA) Tablett

9, 15

Metadon (Abcur) Tablett

9, 15

Losec Mups (AstraZeneca) Enterotablett

11

Metamina (Recip) Tablett

9

Lovastatin (Ratiopharm) Tablett

9, 15

Metformin (Weifa) Tablett

9

Lymecyclin (Actavis) Kapsel

12 (A, OBS)

Methotrexate (Teva) Tablett

4, 15 (C)

Lynparza (AstraZeneca) Kapsel

1 (C)

Methyldopa (Stada) Tablett

9

Lyrica (Pfizer) Kapsel

15

Methylphenidate (Sandoz) Depottablett

1

Lysodren (HRA Pharma) Tablett

9 (C)

Methylprednisolone (Orion) Tablett

9, 15 (OBS)

Metoclopramide (Orifarm) Tablett

9

Metoprolol (Mylan) Tablett

9

Metoprolol (Sandoz) Depottablett

4, 11

Metronidazol (Actavis) Tablett

9 (A, OBS)

M
Madopar (Roche) Kapsel

15

5

1: Svelges hel.
2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
10: Smeltes på tungen, og svelges.
11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å
sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant
skylle glasset og drikke også dette vannet.
14: Tygges. Kan deles/knuses.
15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at
man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
(A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
(C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk),
samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
(G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.
(P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller
sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
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Mexiletine (Teva) Kapsel

9

Mezavant (Shire Pharma.) Enterodepottablett

1

Micardis (Boehringer I.) Tablett

9, 15

N

MicardisPlus (Boehringer I.) Tablett

9

Naltrexone (POA Pharma) Tablett

9

Mifepristone (Linepharma) Tablett

9 (G)

Napren-E (Takeda) Enterotablett

1

Naproxen (Mylan) Tablett

9

Miktosan (Sandoz) Kapsel med modifisert frisetting

Myleran (Vitaflo) Tablett

1

1 (C)

Mimpara (Amgen) Tablett

9

Naproxen-E (Mylan) Enterotablett

1

Mindiab (Pfizer) Tablett

9, 15

Naramig (Farmagon) Tablett

9

Minifom (Aco Hud) Kapsel

2

Natriumklorid (Abcur) Tablett

9

Minirin (Ferring) Smeltetablett

7

Natron (NAF) Tablett

9

Mirtazapin (Bluefish) Smeltetablett

1, 10, 15

Natulan (Sigma-Tau) Kapsel

1

Mirtazapin (Hexal) Tablett

9

Navelbine (Pierre Fabre) Kapsel

1 (C)

Mobic (Boehringer I.) Tablett

9

Navoban (Primius Lab) Kapsel

9

Moclobemid (Ratiopharm) Tablett

9

Naxogin (Pfizer) Tablett

9 (OBS)

Nemdatine (Actavis) Tablett

9

Modifenac (Actavis) Kapsel med modifisert frisetting

5

Modiodal (Teva) Tablett

9

Neofordex (CTRS) Tablett

9 (OBS)

Moduretic Mite (MSD) Tablett

9

Neo-Mercazole (Amdipharm) Tablett

9

Mogadon (Meda) Tablett

9

Neotigason (Actavis) Kapsel

9 (OBS)

Molipaxin (Zentiva) Kapsel

9

Neurontin (Pfizer) Tablett

9

Monoket OD (UCB) Depotkapsel

5

Neurontin (Pfizer) Kapsel

15

Montelukast (Teva) Tablett

9

Nexavar (Bayer) Tablett

1 (P)

Montelukast (Teva) Tyggetablett

14

Nexium (AstraZeneca) Enterotablett

1, 11

Morfin (Takeda) Tablett

9

Niaspan (Abbot) Depottablett

1

Motilium (Janssen-Cilag) Tablett

9

Nifedipin AL (Aliud) Kapsel

1

Moventig (Kyowa Kirin) Tablett

9

Nifenova (Alternova) Depottablett

1

Moxonidin (Actavis) Tablett

9

Niferex (UCB) Enterokapsel

5

Mucomyst (Meda) Brusetablett

8

Nimoral (DeVats) Tablett

9 (OBS)

Multaq (Sanofi-Aventis) Tablett

9

Nimotop (Bayer) Tablett

1

Myambutol (Orifarm) Tablett

9 (A, OBS)

Nitroglycerin (Takeda) Sublingvaltablett

7

Myfenax (Teva) Kapsel

9 (G, OBS)

Nobligan (Grünenthal) Kapsel

15

Myfenax (Teva) Tablett

9 (G, OBS)

Nobligan Retard (Grünenthal) Depottablett

1

Myfortic (Novartis) Enterotablett

9 (G, OBS)

Nocdurna (Ferring) Smeltetablett

7

Mykofenolat (Accord) Kapsel

9 (G, OBS)

Nolvadex (AstraZeneca) Tablett

9, 15 (G, OBS)

Mykofenolsyre (Accord) Enterotablett

9 (G, OBS)

1: Svelges hel.
2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
10: Smeltes på tungen, og svelges.
11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å
sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant
skylle glasset og drikke også dette vannet.
14: Tygges. Kan deles/knuses.
15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at
man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
(A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
(C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk),
samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
(G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.
(P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller
sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
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Noritren (Lundbeck) Tablett

9

Omnic (Astellas) Depottablett

1

Normix (Alfa Wassermann) Tablett

3, 9 (A, OBS)

Ondansetron (Bluefish) Smeltetablett

9, 10, 15

Normorix Mite (Takeda) Tablett

9

Ondansetron (Bluefish) Tablett

9

Norprolac (Ferring) Tablett

9

Onglyza (AstraZeneca) Tablett

1

Norvasc (Pfizer) Tablett

9

Oprymea (KRKA) Tablett

9

Norvir (AbbVie) Tablett

1 (A)

Opsumit (Actelion) Tablett

1

Noskapin (Takeda) Tablett

9

Optinate Septimum (Actavis) Tablett

12

Novaluzid (Meda) Tyggetablett

14

Orfiril (Desitin) Enterotablett

1

Noxafil (MSD) Enterotablett

1 (A)

Orfiril Long (Desitin) Depotkapsel

5

Nozinan (Meda) Tablett

9, 15

Orfiril Retard (Desitin) Depottablett

1

Nuelin Depot (Meda) Depottablett

4

Orisild (Orion) Tablett

9

Nycoplus B-Total (Takeda) Tablett

9

Orodek (Menarini Int.) Tablett

9

Nycoplus C-vitamin (Takeda) Brusetablett

8

Orudis (Sanofi-Aventis) Depotkapsel

5

Nycoplus C-vitamin (Takeda) Tablett

9

Ospolot (Desitin) Tablett

9

Nycoplus D3-vitamin (Takeda) Tablett

9

Otezla (Celgene) Tablett

1 (OBS)

Nycoplus E-vitamin (Takeda) Kapsel

2

Ovesterin (Aspen) Tablett

9 (OBS)

Nycoplus Ferro-Retard (Takeda) Depottablett

1

Oxycodone (Actavis) Kapsel

15

Nycoplus Folsyre 0,4 mg (Takeda) Tablett

9

OxyContin (Mundipharma) Depottablett

1

Nycoplus Magnesium (Takeda) Tyggetablett

14

Oxydorine (Orifarm) Depottablett

1

Nycoplus Magnesium 350 mg (Takeda) Tablett

9

OxyNorm (Mundipharma) Kapsel

9

Nycoplus Multivitaminer (Takeda) Tablett

9

Nycoplus Selen med E-vitamin (Takeda) Tablett

9

O

P
Padviram (Sandoz) Tablett

1 (A)

Palexia (Grünenthal) Tablett

9

Odefsey (Gilead) Tablett

1 (A)

Palexia Depot (Grünenthal) Depottablett

1

Ofev (Boehringer I.) Kapsel

1 (P)

Palladon (Mundipharma) Depotkapsel

5

Olanzapin (Teva) Smeltetablett

1, 10, 15

Pamol (Takeda) Tablett

9

Olanzapin (Teva) Tablett

9

Pamol (Takeda) Smeltetablett

10, 15

Olmetec (Daiichi Sankyo) Tablett

9

Panodil (GSK) Tablett

9

Olmetec Comp (Daiichi Sankyo) Tablett

9

Panodil Zapp (GSK) Tablett

9

Olysio (Janssen) Kapsel

1 (A)

Pantoprazol (Pensa Pharma) Enterotablett

1

Omacor (Pronova) Kapsel

2

Paracet (Weifa) Tablett

9

Omeprazol (Bluefish) Enterokapsel

6

Paracet (Weifa) Brusetablett

8

1: Svelges hel.
2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
10: Smeltes på tungen, og svelges.
11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å
sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant
skylle glasset og drikke også dette vannet.
14: Tygges. Kan deles/knuses.
15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at
man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
(A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
(C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk),
samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
(G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.
(P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller
sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
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Paracet (Weifa) Smeltetablett

10, 15

Pradaxa (Boehringer I.) Kapsel

1

Paracetamol (Orifarm) Tablett

9

Pramipexole (Orion) Tablett

9

Paralgin Forte (Weifa) Tablett

9

Pranolol (Actavis) Tablett

9

Paramax (Vitabalans) Tablett

9

Pravachol (BMS) Tablett

9

Paramax Comp (Vitabalans) Tablett

9

Pravastatin (Sandoz) Tablett

9

Paricalcitol (Alternova) Kapsel

2

Precosa (Biocodex) Kapsel

15 (OBS)

Parlodel (Meda) Tablett

9

Prednisolon (Alternova) Tablett

9 (OBS)

Paroxetin (Actavis) Tablett

9

Prednisolone (Focus Pharma.) Oppløselig tablett 1, 8 (OBS)

Penomax (Orion) Tablett

9 (A, OBS)

Prednisolone (Sovereign) Oppløselig tablett

1, 8 (OBS)

Pentasa (Ferring) Depottablett

4, 11

Prezista (Janssen) Tablett

9 (A, OBS)

Pepcid (McNeil) Tablett

9

Primaquine Phosphat (Sanofi) Tablett

9

Perigona (MIP Pharma) Tablett

9

Probecid (Biophausia) Tablett

9

Peritol (Infecto Pharm) Tablett

9

Prograf (Astellas) Kapsel

3 (OBS)

Perphenazin Tablett

9

Progynova (Bayer) Tablett

9 (OBS)

Persantin (Boehringer I.) Tablett

9

Propal Retard (Sandoz) Depotkapsel

5

Persantin Retard (Boehringer I.) Kapsel med modifisert frisetting

Propranolol (Takeda) Tablett

9

Peteha (Riemser Pharma) Tablett

9, 15 (A, OBS)

5

Proscar (MSD) Tablett

9, 15 (G, OBS)

Phenergan (Sanofi-Aventis) Tablett

9, 15

Provaqomyl (Mylan) Tablett

9

Phenhydan (Desitin) Tablett

9

Provera (Pfizer) Tablett

9 (OBS)

Phenytoin AWD (Teva) Tablett

9

Proxan (Weifa) Tablett

9

Phosphate-sandoz (HK Pharma) Brusetablett

8

Puri-Nethol (Aspen) Tablett

4 (C)

Physiotens (BGP Products) Tablett

9

Pursennid (GSK) Tablett

9

Pinex (Actavis) Brusetablett

8

Pyrazinamid (mibe GmbH) Tablett

9 (A, OBS)

Pinex (Actavis) Tablett

9

Pyridoksin (NAF) Tablett

9

Pinex (Actavis) Smeltetablett

10, 15

Pinex Forte (Actavis) Brusetablett

8

Q

Pinex Forte (Actavis) Tablett

9

Quetiapin (Sandoz) Tablett

9

Pioglitazone (Teva) Tablett

9

Quetiapine (Accord) Depottablett

1

Plaquenil (Sanofi-Aventis) Tablett

9

Plavix (Sanofi-Aventis) Tablett

9

Plenadren (Shire) Tablett med modifisert frisetting 1
Plendil (AstraZeneca) Depottablett

1

Polaramin (MSD) Tablett

9

Postafen (Terali) Tablett

9

R
Ramipril (Actavis) Tablett

9

Ranitidin (Ratiopharm) Tablett

9

Rapamune (Pfizer) Tablett

1 (OBS)

1: Svelges hel.
2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
10: Smeltes på tungen, og svelges.
11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å
sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant
skylle glasset og drikke også dette vannet.
14: Tygges. Kan deles/knuses.
15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at
man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
(A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
(C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk),
samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
(G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.
(P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller
sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
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Rasagilin (Accord) Tablett

9

Risperdal (Janssen) Tablett

9, 15

Rasilez (Novartis) Tablett

9

Risperidon (Sandoz) Tablett

9, 15

Rebetol (MSD) Kapsel

1 (A)

Ritalin (Novartis) Tablett

9

Relifex (Meda) Oppløselig tablett

8

Ritalin (Novartis) Kapsel med modifisert frisetting 5

Relifex (Meda) Tablett

9

Ritonavir (Accord) Tablett

1 (A)

Relpax (Pfizer) Tablett

9

Rivastigmin (Orion) Kapsel

1

Reltebon (Actavis) Depottablett

1

Rivotril (Roche) Tablett

9

Remeron (MSD) Tablett

9

Rocaltrol (Roche) Kapsel

2

Remeron-S (Bluefish) Smeltetablett

1, 10, 15

Ropinirol (Krka) Depottablett

1

Reminyl (Janssen) Depotkapsel

5

Ropinirol (Mylan) Tablett

9, 15

Renagel (Farmagon) Tablett

1

Rosuvastatin (Sandoz) Tablett

9, 15

Renavit (RenaCare) Tablett

9

Renitec (MSD) Tablett

9

S

Renitec Comp/ Renitec Comp Mite (MSD) Tablett 9

Sabrilex (Sanofi-Aventis) Tablett

9 (OBS)

Renvela (Genzyme) Tablett

1

Salazopyrin EN (Pfizer) Enterotablett

1

Requip (Farmagon) Tablett

9, 15

Samin (Weifa) Tablett

9

Requip Depot (GSK) Depottablett

1

Samsca (Otsuka Pharmaceutical) Tablett

9, 15

Resochin (Bayer) Tablett

9

Sandimmun Neoral (Novartis) Kapsel

1 (OBS)

Revatio (Pfizer) Tablett

9

Sarotex (Lundbeck) Tablett

9

Revlimid (Celgene) Kapsel

1 (OBS)

Sarotex Retard (Lundbeck) Depotkapsel

5

Revolade (Novartis) Tablett

9

Sebivo (Novartis) Tablett

9, 15 (A, OBS)

Reyataz (BMS) Kapsel

6 (A, OBS)

Selen med E-vitamin (Nycoplus/Takeda) Tablett

9

Rezolsta (Janssen) Tablett

1 (A)

Selexid (Leo) Tablett

9 (A, OBS)

Riamet (Novartis) Tablett

9

Selo-Zok (AstraZeneca) Depottablett

4, 11

Rifater (Sanofi-Aventis) Tablett

1 (A)

Sendoxan (Baxter) Tablett

1 (C)

Rifinah (Sanofi-Aventis) Tablett

9 (A, OBS)

Serdolect (Lundbeck) Tablett

9

Rilutek (Aventis) Tablett

9

Seroquel (AstraZeneca) Tablett

9

Riluzol (Actavis) Tablett

9

Seroquel Depot (AstraZeneca) Depottablett

1

Rimactan (Orifarm) Kapsel

9 (A, OBS)

Seroxat (GSK) Tablett

9

Rimactan (Sandoz) Kapsel

9 (A, OBS)

Sertralin (Hexal) Tablett

9, 15

Rimactazid (Sandoz) Tablett

9 (A, OBS)

Sevelamer (Sandoz) Tablett

1

Rimcure (Sandoz) Tablett

1 (A)

Sevikar (Daiichi Sankyo) Tablett

9

Rimstar (Sandoz) Tablett

1 (A)

Sifrol (Boehringer I.) Tablett

9

Rinexin (Recip) Depottablett

1

1: Svelges hel.
2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
10: Smeltes på tungen, og svelges.
11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å
sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant
skylle glasset og drikke også dette vannet.
14: Tygges. Kan deles/knuses.
15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at
man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
(A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
(C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk),
samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
(G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.
(P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller
sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
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Sifrol (Boehringer I.) Depottablett

1

Subutex (Indivior) Sublingvaltablett

7, 9

Simvastatin (Sandoz) Tablett

9, 15

Sulfadiazine (Heyl) Tablett

9 (A, OBS)

Sinalfa (Amdipharm) Tablett

9

Sumatriptan (Aurobindo) Tablett

9

Sinemet (MSD) Tablett

9, 15

Surmontil (Sanofi-Aventis) Tablett

9

Sinemet Depot Mite (MSD) Depottablett

1

Sinequan (Pfizer) Kapsel

15

T

Singulair (MSD) Tablett

9

Tacni (Teva) Kapsel

3 (OBS)

Singulair (MSD) Tyggetablett

14

Tadalafil (Accord) Tablett

9

Sirturo (Janssen) Tablett

9 (A, OBS)

Tafinlar (Novartis) Kapsel

1 (P)

Sivextro (MSD) Tablett

9 (A, OBS)

Tagrisso (AstraZeneca) Tablett

15 (G, P)

Skilarence (Amirall) Enterotablett

1 (OBS)

Tambocor (Meda) Tablett

9

Sobril (Pfizer) Tablett

9, 15

Tambocor Retard (Meda) Depotkapsel

5

Solian (Sanofi-Aventis) Tablett

9

Tamiflu (Roche) Kapsel

9 (A, OBS)

Solupred (Aventis) Brusetablett

8, 9 (OBS)

Tamoxifen (Mylan) Tablett

9, 15 (G, OBS)

Solvezink (BioPhausia) Brusetablett

8, 9

Tamsulosin (Mylan) Kapsel med modifisert frisetting

Somac (Takeda) Enterotablett

1

Tamsulosin (Ratiopharm) Depottablett

1

Sotacor (BMS) Tablett

9, 15

Tarceva (Roche) Tablett

15 (G, P)

Sotalol (Mylan) Tablett

9, 15

Targiniq (Mundipharma) Depottablett

1

Sovaldi (Gilead) Tablett

9 (A, OBS)

Targretin (Eisai Ltd.) Kapsel

2 (C)

Spiricort (Spirig Healthcare) Tablett

9 (OBS)

Tarivid (Sanofi-Aventis) Tablett

9 (A, OBS)

Spirix (Takeda) Tablett

9 (G, OBS)

Tasigna (Novartis) Kapsel

6 (G, P)

Spironolactone (Orion) Tablett

9 (G, OBS)

Tavanic (Sanofi-Aventis) Tablett

9 (A, OBS)

Sporanox (Janssen) Kapsel

1 (A)

Tavegyl (Novartis) Tablett

9

Sprycel (BMS) Tablett

1 (P)

Tegretol (Novartis) Tablett

9, 15

Stalevo (Orion) Tablett

3, 9

Tegretol Retard (Novartis) Depottablett

4, 11

Stayveer (Janssen) Tablett

9 (G, OBS)

Telfast (Sanofi-Aventis) Tablett

9

Stemetil (Sanofi-Aventis) Tablett

9

Telmisartan (Actavis) Tablett

9, 15

Stesolid (Actavis) Tablett

9

Temesta (Pfizer) Tablett

9, 15

Stilnoct (Sanofi-Aventis) Tablett

9

Temgesic (Indivior) Sublingvaltablett

7, 9

Stilnox (Farmagon) Tablett

9

Temodal (MSD) Kapsel

6 (C)

Stocrin (MSD) Tablett

9 (A, OBS)

Temomedac (Medac) Kapsel

6 (C)

Strattera (Lilly) Kapsel

1

Temozolomide (Accord) Kapsel

6 (C)

Stribild (Gilead) Tablett

1 (A)

Tenofovir disoproxsil (Teva) Tablett

9, 15 (A, OBS)

Suboxone (Indivior) Sublingvaltablett

7, 9

1

1: Svelges hel.
2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
10: Smeltes på tungen, og svelges.
11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å
sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant
skylle glasset og drikke også dette vannet.
14: Tygges. Kan deles/knuses.
15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at
man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
(A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
(C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk),
samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
(G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.
(P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller
sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
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Tenormin (Pfizer) Tablett

9

TrioBe (Meda) Tablett

9

Terbinafin (Orifarm) Tablett

9 (A, OBS)

Triumeq (ViiV Healthcare) Tablett

9 (A, OBS)

Tetracyclin (Actavis) Tablett

15 (A, OBS)

Trizivir (ViiV Healthcare) Tablett

1 (A)

Tetracyclin (Arco) Kapsel

15 (A, OBS)

Truvada (Gilead) Tablett

9, 15 (A, OBS)

Tetralysal (Galderma) Kapsel

12 (A, OBS)

Truxal (Lundbeck) Tablett

9

Teveten (BGP) Tablett

9

Tyverb (Novartis) Tablett

1 (P)

Teveten Comp (BGP) Tablett

1

Thalidomide (Celgene) Kapsel

9 (G, OBS)

U

Theo-Dur (BioPhausia) Depottablett

4

Uptravi (Actelion) Tablett

9, 15

Tiamin (NAF) Tablett

9, 15

Urocit-k (Orphan) Depottablett

1

Titralac (Takeda) Tablett

10, 14

Uromitexan (Baxter) Tablett

9

Tivicay (ViiV Healthcare) Tablett

9 (A, OBS)

Ursochol (Orifarm) Kapsel

9

Toilax (Orion) Enterotablett

1

Ursodeoksykolsyre (Strides Arcolab) Kapsel

9

Tolvon (MSD) Tablett

9

Ursofalk (Dr. Falk) Kapsel

9

Topimax (Janssen) Kapsel

5

Ursofalk (Vifor) Tablett

9

Topimax (Janssen) Tablett

9

Topiramat (Bluefish) Tablett

9

Toviaz (Pfizer) Depottablett

1

Tracafour (2care4) Tablett

9

Tracleer (Actelion) Tablett

9 (G, OBS)

Trajenta (Boehringer I.) Tablett

9, 15

Tramadol (Hexal) Kapsel

15

Tramagetic OD (Mundipharma) Depottablett

1

Tramagetic Retard (Mundipharma) Depottablett

1

Trampalgin (Weifa) Tablett

4

Trandate (Aspen) Tablett

9

Trental (Sanofi-Aventis) Depottablett

1

Triatec (Sanofi-Aventis) Tablett

9

Trientine (Univar) Kapsel

9

Trilafon (MSD) Tablett

9

Trilafon (Neopharmed Gentili) Tablett

9

Trileptal (Novartis) Tablett

9, 15

Trimetoprim (Orion) Tablett

9 (A, OBS)

Trimonil Retard (Desitin) Depottablett

4, 11

V
Valaciclovir (Sandoz) Tablett

9 (A, OBS)

Valcyte (Roche) Tablett

1 (A, OBS)

Valganciclovir (Accord) Tablett

1 (A, OBS)

Valium (Roche) Tablett

9

Vallergan (Sanofi-Aventis) Tablett

9

Valsartan (Actavis) Tablett

9

Valsartan HCT (Actavis) Tablett

9

Valtrex (GSK) Tablett

9 (A, OBS)

Vancomycin (Xellia) Kapsel

1 (A)

Vanquin (Meda) Tablett

3

Velphoro (Vifor Fresenius) Tyggetablett

14

Vemlidy (Gilead) Tablett

9 (A, OBS)

Venclyxto (AbbVie) Tablett

9 (C)

Venlafaxin (Bluefish) Depotkapsel

5

Venlix (Ratiopharm) Tablett

9

Venorion (Orion) Depotkapsel

5

1: Svelges hel.
2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
10: Smeltes på tungen, og svelges.
11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å
sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant
skylle glasset og drikke også dette vannet.
14: Tygges. Kan deles/knuses.
15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at
man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
(A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
(C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk),
samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
(G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.
(P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller
sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
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Vepesid (BMS) Kapsel

2 (C)

Xalkori (Pfizer) Kapsel

1 (P)

Vesanoid (Cheplapharm) Kapsel

2 (C)

Xanor (Pfizer) Tablett

9

Vesicare (Astellas) Tablett

9 (OBS)

Xanor Depot (Pfizer) Depottablett

1

Vfend (Pfizer) Tablett

9 (A, OBS)

Xarelto (Bayer) Tablett

9, 15

Viagra (Pfizer) Tablett

9, 15

Xatral (Sanofi-Aventis) Depottablett

1

Viekirax (AbbVie) Tablett

1 (A)

Xeljanz (Pfizer) Tablett

9 (OBS)

Vimovo (AZ) Tablett med modifisert frisetting

1

Xeloda (Roche) Tablett

1 (C)

Vimpat (UCB) Tablett

9, 15

Xenical (Orifarm) Kapsel

9

Viramune (Boehringer I.) Depottablett

1 (A)

Xifaxan (Norgine) Tablett

3, 9 (A, OBS)

Viramune (Boehringer I.) Tablett

9 (A, OBS)

Xyzal (UCB) Tablett

9

Viread (2care4) Tablett

9, 15 (A, OBS)

Vival (Actavis) Tablett

9

Z

Vivotif (PaxVax) Enterokapsel

1

Zanidip (Meda) Tablett

9

Volibris (GSK) Tablett

9 (G, OBS)

Zantac (GSK) Brusetablett

8

Voltaren (Novartis) Enterotablett

1

Zantac (GSK) Tablett

9

Voltarol (GSK) Kapsel

2

Zavesca (Actelion) Kapsel

15

Voltarol (GSK) Tablett

9

Zebinix (Eisai) Tablett

9

Voriconazole (Sandoz) Tablett

9 (A, OBS)

Zeffix (GSK) Tablett

9 (A, OBS)

Vosevi (Gilead) Tablett

9 (A, OBS)

Zeldox (Pfizer) Kapsel

1

Votrient (Novartis) Tablett

1 (P)

Zemplar (AbbVie) Kapsel

2

Votubia (Novartis) Oppløselig tablett

15 (G, P)

Zentel (GSK) Tablett

9, 15

Votubia (Novartis) Tablett

15 (G, P)

Zentel (GSK) Tyggetablett

14

Zepatier (MSD) Tablett

1 (A)

Zestoretic (AstraZeneca) Tablett

9

W
Weifa C-vitamin Brusetablett

8

Zestoretic Mite (AstraZeneca) Tablett

9

Weifa Kalsium Tyggetablett

14, 15

Zestril (AstraZeneca) Tablett

9

Weifa Kalsium m/D-vit Tyggetablett

14, 15

Ziagen (ViiV Healthcare) Tablett

9 (A, OBS)

Weifapenin Tablett

9 (A, OBS)

Ziprasidon (Actavis) Kapsel

1

Zocor (MSD) Tablett

9, 15

Zofran (Novartis) Smeltetablett

9, 10, 15

Zofran (Novartis) Tablett

9

Zolmitriptan (Sandoz) Smeltetablett

10

Zolmitriptan (Sandoz) Tablett

1

Wellbutrin Retard (GSK) Tablett med modifisert frisetting
Wilzin (Orphan) Kapsel

1

15

X
Xagrid (Shire) Kapsel

1 (C)

1: Svelges hel.
2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
10: Smeltes på tungen, og svelges.
11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å
sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant
skylle glasset og drikke også dette vannet.
14: Tygges. Kan deles/knuses.
15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at
man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
(A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
(C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk),
samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
(G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.
(P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller
sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
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Zoloft (Pfizer) Tablett

9, 15

Zolpidem (Actavis) Tablett

9

Zomig (AstraZeneca) Tablett

9

Zomig Rapimelt (AstraZeneca) Smeltetablett

10

Zonegran (Eisai) Kapsel

15 (OBS)

Zopiklon (Mylan) Tablett

9

Zopitin (Vitabalans) Tablett

9

Zovirax (GSK) Tablett

9 (A, OBS)

Zyban (GSK) Depottablett

1

Zykadia (Novartis) Kapsel

15 (G, P)

Zyloric (Aspen) Tablett

9

Zyprexa (Lilly) Tablett

9

Zyprexa Velotab (Lilly) Smeltetablett

1, 10, 15

Zyrtec (UCB) Tablett

9

Zyvoxid (Pfizer) Tablett

9, 15 (A, OBS)

1: Svelges hel.
2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
10: Smeltes på tungen, og svelges.
11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å
sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant
skylle glasset og drikke også dette vannet.
14: Tygges. Kan deles/knuses.
15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at
man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
(A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
(C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk),
samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
(G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.
(P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller
sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
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