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Vælg farveTil patienter og pårørende

Hvordan virker medicinen?
Emend har - i kombination med anden kvalmestillende medicin - en kvalmeforebyggende og
kvalmestillende virkning.
 
Emend tages i tre dage.
På behandlingsdagen ( dag 1 ) tages kapslen på 125 mg 1 time før behandling.
Dag 2 og 3 tages der 80 mg om morgenen.
 
 
Hvordan indtages medicinen?
Kapslerne skal sluges hele.
Emend kan indtages med eller uden mad.
 
 
Hvad er de mest almindelige bivirkninger ved medicinen?
• Opstød / halsbrand : Hvis du får sure opstød, kan det ofte hjælpe at drikke mælk. Du kan evt. også

købe syreneutraliserende håndkøbsmedicin på apoteket. Hvis dette ikke hjælper skal du kontakte din
kontaktsygeplejerske

 
• Hovedpine: Hvis du får hovedpine, kan du tage Paracetamol (ex Pinex eller Panodil. Højst 1 g x 4 dgl).
 
• Forstoppelse: Hvis du ikke har afføring som vanligt, skal du højest vente 1 - 2 dage, før du tager

medicin derfor. Normalt kan det ved forstoppelse hjælpe at spise svesker, drikke rigeligt og få motion,
men her vil dette sjældent være nok. Vi anbefaler derfor Laxoberal-dråber, der kan købes i håndkøb.
Hvor mange dråber man skal tage er meget individuelt; men start eventuelt med 5 - 10 dråber. Hvis
det ikke har hjulpet efter ca. 10 timer, tager du igen 5 - 10 dråber. Hvis du derefter fortsat har
problemer med forstoppelse, kontakt da din kontaktsygeplejerske.

 
• Diarré: Hvis du har diarreì ( > 5 afføringer på 1 døgn ) skal du tage Imolope (Loperamid) og følge

anvisningen på pakken. Varer diarreìen mere end 48 timer, skal du kontakte din kontaktsygeplejerske
på ambulatoriet eller en vagtlæge.

 
 
 
Praktiske råd
Emend kan have indvirkning på anden medicin, som enten nedsætter eller øger medicinens virkning.
 
Derfor er det meget vigtigt, at du fortæller lægen nøjagtigt hvilken medicin, du får og hvis du er
overfølsom for noget.
 


