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Vanliga frågor & svar
Klicka på frågorna nedan för att visa svaren!



Hur behandlar jag mig med Eeze/EezeNeo?

Eeze/EezeNeo finns som 25 mg tablett och rekommendationen är att ta 2 tabletter vid första tecken på
migränanfall (dvs 50 mg). Om inte lindring uppnås inom 2 timmar kan ytterligare 2 tabletter tas. Detta kan
upprepas ytterligare en gång efter 4-6 timmar, dock högst 6 tabletter per dygn. Tabletterna sväljs hela
tillsammans med vätska. För bästa effekt bör tabletterna inte tas i samband med måltid. Eeze/EezeNeo är
godkänt från 18 år. Läs bipacksedeln för ytterligare information.



Vilken är den högsta tillåtna dos av Eeze/EezeNeo vid migrän?

Högsta tillåtna dos för Eeze/EezeNeo vid receptfribehandling är 6 tabletter (150 mg per dygn), i högst 3
dagar. 300 mg räknas som toxisk (giftig) dos hos vuxen. Symtom som kan uppträda då är illamående,
kräkning, buksmärtor.



Har Eeze/EezeNeo några biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan Eeze/EezeNeo orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
I början av behandlingen kan mag-/tarmbesvär förekomma. Dessa biverkningar försvinner vanligen inom
några dagar.
För ytterligare information om eventuella biverkningar, läs bipacksedeln noga innan användning.



Vad betyder Eeze?

Kommer av engelskans "ease"-lindra.
Ease your pain- Lindra din smärta.



Finns det ett ärftligt samband på migrän?
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Migrän är ofta en ärftlig sjukdom.
Ca 80 % av alla migränpatienter har en nära släkting med migrän.



Kan tonåringar/barn använda Eeze/EezeNeo?

Rekommenderad ålder för att behandla sin migrän med Eeze/EezeNeo är 18 år. Om unga patienter ofta
har svår huvudvärk, ska de söka sin läkare för att säkerställa diagnos.



Kan man kombinera Eeze/EezeNeo och alkohol?

Läkemedel och alkohol brukar aldrig rekommenderas att användas samtidigt. Om man vet att
migränanfallet utlöses av vin/alkohol borde det första steget vara att undvika vin/alkohol för att slippa sin
migrän.



Kan man ta Eeze/EezeNeo om man har magsår?

Patienter med ulcus eller magsår ska generellt sett vara försiktiga med alla NSAID produkter, som tex
Eeze/EezeNeo. Dessa produkter rekommenderas därför inte till denna patientgrupp.



Vad är det för skillnad mellan Eeze och EezeNeo?

Eezeneo 50 mg ger en maximal koncentration i blodet redan efter ca 20 minuter. Motsvarande tid för Eeze
50 mg är 20-60 minuter.

Har du migrän?
Testa dig här!

2/2

