Pasientinformasjon
– Orudis (ketoprofen) gel
For fullstendig informasjon om Orudis gel,
les pakningsvedlegget som ligger i pakningen.
Dette legemidlet er blitt forskrevet til deg av legen din. Legen har informert deg om
forsiktighetsregler ved bruk av dette legemiddelet. Ketoprofen gel selges i Norge blant
annet under handelsnavnet Orudis gel. Denne informasjonen er utarbeidet av produsenten
av Orudis gel i samråd med Statens Legemiddelverk.
Eksponering av sol (også ved skyet vær) eller UV-lys fra solarium på områder som er
behandlet med Orudis gel kan gi hudreaksjoner som kan være alvorlige (lysømfintlighet).
I sjeldne tilfeller kan man få alvorlige reaksjoner som eksem med blæredannelser som kan
spre seg til deler av eller hele kroppen. Andre allergiske hudreaksjoner kan også oppstå.
Anbefalingene gitt nedenfor må derfor følges før, under bruk og 2 uker etter behandling
med Orudis gel:
• Bruk ikke Orudis gel dersom du tidligere har hatt allergiske reaksjoner ved bruk
av ketoprofen (virkestoffet) eller andre forbindelser som tiaprofensyre, fenofibrat,
acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende legemidler, UV-filter
(solbeskyttelsesmidler, spesielt de som inneholder oktokrylen) eller parfymer.
• Utsett ikke området som er behandlet med Orudis gel for sollys (selv ved
skyet vær) eller UV-lys fra solarium. Når du er utendørs skal det behandlede
hudområdet beskyttes med klær under behandlingen og 2 uker etter avsluttet
behandling.
• Bruk ikke Orudis gel under tettsittende bandasje.
• Vask hendene grundig etter påsmøring av Orudis gel.
• Overskrid ikke behandlingstiden som vanligvis er en uke.
• Slutt å bruke Orudis gel umiddelbart dersom du får allergiske hudreaksjoner
inkludert reaksjoner etter samtidig bruk av produkter som inneholder UV-filteret
oktokrylen. (Oktokrylen er ett av innholdsstoffene i mange kosmetikkog hygieneprodukter som solkremer, sjampo, etterbarberingsvann, dusj- og
badegeler, hudkremer, leppepomader, antirynkekremer, sminke-fjernere og
hårspray).
For ytterligere informasjon, kontakt legen din eller apotekpersonalet.
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