
ANVÄNDARINFORMATION 

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA 

Gastrosan, tabletter. 

2 VAD INNEHÅLLER GASTROSAN? 

1 tablett innehåller 

Kalciumkarbonat 420 mg, magnesiumtrisilikat 90 mg, 

Mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, eukalyptusolja, kanelolja. 

3 HUR VERKAR GASTROSAN? 

Gastrosan verkar genom att neutralisera magsyran. Effekten kommer inom några minuter. 

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND/  

Carls-Bergh Pharma AB 

Box 47076 

402 58 Göteborg 

Tel.031-332 36 30 

E-post: info@carls-bergh.se 

 

Information lämnas av: 

Medasta AB 

Västergatan 36 

211 21 Malmö  

Tel. 040-47 36 37 

5 VAD ANVÄNDS GASTROSAN  FÖR? 

Traditionellt använt vid halsbränna och sura uppstötningar. 

6 NÄR SKA GASTROSAN INTE ANVÄNDAS?  

Gastrosan ska inte användas vid för hög kalciumhalt i blodet eller vid nedsatt njurfunktion. 

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR GASTROSAN ANVÄNDS: 

Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt leverfunktion, andra 

sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling. 

GRAVIDITET 

Inga kända risker vid användning under graviditet. 

AMNING 

Inga kända risker vid användning under amning. 

TRAFIKVARNING 

Inga kända risker. 



VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER GASTROSAN?  

Tala om för Din läkare eller apotekspersonal om Du använder andra läkemedel 

samtidigt som Du tar Gastrosan. Det finns läkemedel som kan påverkas av intag av 

Gastrosan t ex: 

Läkemedel innehållande järn, tetracyklin (antibiotika t e x Doxyferm, Vibramycin) och 

fluorokinolon (t e x Ciprofloxacin, Lexinor), ketokonazoltabletter (läkemedel vid 

svampinfektion t e x Fungoral tabletter), penicillamin (läkemedel mot inflammation och 

reumatism), estramustin (läkemedel för tumörbehandling t e x Estracyt), diflunisal 

(smärtstillande t e x Donobid), sotalol (hjärtläkemedel t e x Sotacor), mykofenolatmofetil 

(läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ t e x CellCept), klodronat 

och risedronat (läkemedel vid benskörhet t e x Bonefos och Optinate), gabapentin 

(läkemedel mot epilepsi t e x Neurontin), digoxin (hjärtläkemedel t e x Digoxin Recip) och 

fosinopril (läkemedel för behandling av högt blodtryck t e x Monopril). 

 

7 DOSERINGSANVISNING 

Vuxna och barn över 12 år: 

1-2 tabletter vid behov, dock högst 8 tabletter per dag. Tabletterna bör sväljas med dryck, 

hela eller delade. Gastrosan skall inte användas längre än 2 veckor per behandlingstillfälle. 

Rekommenderas ej till barn under 12 år. 

VAD SKALL MAN GÖRA OM MAN TAGIT FÖR STOR DOS? 

Om du fått i dig för stor mängd av preparatet eller om t. ex ett barn fått i sig läkemedlet av 

misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel 112 för bedömning av 

risken samt rådgivning. 

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN GASTROSAN GE? 

I sällsynta fall kan biverkningar som förstoppning, diarré eller illamående förekomma. 

Kontakta läkare om du misstänker att Gastrosan gett dig allvarliga biverkningar. 

9 HUR SKA GASTROSAN FÖRVARAS? 

Förpackningen skall förvaras torrt och i rumstemperatur. 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR GASTROSAN? 

Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. 

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN 

2008-07-04 


