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PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

 
Condyline 5 mg/ml liniment, oppløsning

 
Podophyllotoksin

 
Les  nøye gjennom dette pakningsvedlegget før  du begynner  å bruke legemidlet.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som
ligner dine.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er
nevnt i dette pakningsvedlegget.

 
I dette pakningsvedlegget finner  du informasjon om:

1. Hva Condyline er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Condyline
3. Hvordan du bruker Condyline
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Condyline
6. Ytterligere informasjon

 
1.       HVA CONDYLINE ER, OG HVA DET BRUKES MOT
 
Condyline inneholder det virksomme stoffet podophyllotoksin som hemmer de virussmittede cellenes vekst.
 
Condyline brukes ved behandling av veneriske vorter (kjønnsvorter).
 
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn
angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2.       HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER CONDYLINE
 
Bruk ikke Condyline

ved graviditet og amming
til behandling av åpne sår etter kirurgisk inngrep
til barn under 12 år
hvis du er allergisk (overfølsom) overfor podophyllotoksin eller et av de andre innholdsstoffene i Condyline

 
Vis  fors iktighet ved bruk av Condyline

Forsiktighet må vises ved behandling av blødende vorter og vorter med sår.
Må ikke komme i kontakt med øynene. Dersom preparatet ved uhell kommer i øynene, skal øynene omgående
skylles grundig med vann.
Påføring til større arealer av slimhinnen kan gi generell reaksjon og må unngås.

 
Bruk av andre legemidler  sammen med Condyline
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også
reseptfrie legemidler.
 
Graviditet og amming
Condyline skal ikke brukes ved graviditet og amming.
 
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
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Kjør ing og bruk av maskiner
Condyline antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3.       HVORDAN DU BRUKER CONDYLINE
 
Bruk alltid Condyline slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 
Condyline pensles på vortene 2 ganger daglig i 3 påfølgende dager. NB! Det pensles bare så mye på at vortene akkurat
dekkes. Unngå pensling utenfor vortene. Oppløsningen skal etter påføring tørke på vorten i ca. 1-2 minutter.
Behandlingen kan gjentas etter 4 dagers opphold, i opp til 5 uker. Den maksimale enkeltdosen bør ikke overskride 0,5
ml ved hjemmebehandling. Hvis den overstiger 1 ml, bør penslingen foretas hos lege. Etter påføring bør linimentet
tørke godt.
 
Bruksanvisning
Før pensling vaskes vortene med såpe og vann, og tørkes godt.
Condyline påføres vortene med en plastspatel eller en bomullspinne. Unngå at oppløsningen kommer i berøring med
den omliggende hud eller slimhinne.
 

Oppløsningen skal tørke på vorten 1-2 min. etter påføring.
 

Oppløsningen skal ikke vaskes av etter penslingen.
 

Anvend en ny spatel/bomullspinne ved hver behandling.
 

Vask hendene etter påføringen.
 
Obs! Oppløsningen virker sterkt irriterende på frisk hud.
 
Må ikke brukes i lengre tid enn avtalt med legen.
 
Dersom du tar  for  mye av Condyline
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis
barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har  glemt å ta Condyline
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
Dersom du avbryter  behandling med Condyline
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4.       MULIGE BIVIRKNINGER
 
Som alle legemidler kan Condyline forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
 
Vanlig bivirkning er lokal irritasjon. Smerter, som regel forbigående. Uheldig virkninger på nervesystemet kan
forekomme etter meget store doser.
 
Vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter)

ømhet i huden
svie i huden
rødme i huden
sårdannelse i huden

 
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter)

betennelse på forhud og tuppen av penis
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Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt
i dette pakningsvedlegget.
 
5.       HVORDAN DU OPPBEVARER CONDYLINE
 
Oppbevares ved høyst 25 ºC. Må ikke oppbevares i kjøleskap. Må ikke fryses.
 
Oppbevares utilgjengelig for barn.
 
Bruk ikke Condyline etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den
måneden.
 
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler
som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6.       YTTERLIGERE INFORMASJON
 
Sammensetning av Condyline

Virkestoff er podophyllotoksin.
Andre innholdsstoffer er melkesyre, natriumlaktat og sterk sprit.

 
Hvordan Condyline ser  ut og innholdet i pakningen
Glassflaske á 3,5 ml (plastspatler eller bomullspinner medfølger).
 
Innehaver  av markedsfør ingstillatelsen og tilv irker
 
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
752 28 Uppsala
Sverige
 
Tilvirker
Takeda Austria GmbH
Linz
Østerrike
 
Dette pakningsvedlegget ble s is t godkjent 06.05.2013
 


