
Bipacksedel: information till användaren 

 

Zantac 150 mg filmdragerad tablett 

Zantac 300 mg filmdragerad tablett 

 
ranitidin 

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller 
information som är viktig för dig/ditt barn. 
 
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. 
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. 
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar 

symtom som liknar dina. 
- Om du/ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella 

biverkningar som inte nämns i denna information. 
 
I denna bipacksedel finner du information om: 
 
1. Vad Zantac är och vad det används för 
2. Vad du behöver veta innan du använder Zantac 
3. Hur du använder Zantac 
4. Eventuella biverkningar 
5. Hur Zantac ska förvaras 
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 
 
 

1. VAD ZANTAC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR 
 
Läkemedlet innehåller ranitidin, som tillhör en grupp läkemedel som kallas H2-receptorblockerare. Zantac 
fungerar genom att minska mängden syra i din magsäck. Detta gör det möjligt för mag- och duodenalsår (sår 
på tolvfingertarmen) att läkas snabbare och kan också minska magsmärtan. 
Zantac används mot mag- och duodenalsår, inflammation i matstrupen, sår i mag-tarmkanalen som 
förorsakats av vissa inflammationshämmande läkemedel och i långtidsbruk för att förhindra nya sår. 
 
 

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ZANTAC 
 

 Ta inte Zantac 

 

 om du är allergisk (överkänslig) mot ranitidin eller mot något av övriga innehållsämnen i Zantac. 
 
 Om du tror att detta gäller för dig,  

ta inte Zantac förrän du har talat med din läkare. 

 
 Varningar och försiktighet 

 
Tala med läkare före användning med Zantac om: 

 du har cancer i magen 

 du har någon njursjukdom kan din läkare behöva sänka dosen av Zantac 

 du har en sällsynt sjukdom som kallas akut porfyri 

 du är äldre än 65 år 

 du har någon lungsjukdom 

 du har diabetes 



 du har något problem med ditt immunförsvar 

 du har haft magsår innan och du använder antiinflammatoriska läkemedel. 
 

 Tala med läkare om du tror att något av detta gäller dig. 
 

Andra läkemedel och Zantac 
 
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du/barnet tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra 
läkemedel, även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du 
är osäker. 
 
Vissa läkemedel kan påverka hur Zantac fungerar, eller att du har ökad risk för biverkningar. Zantac kan 
också påverka hur andra läkemedel fungerar. Detta omfattar: 

 prokainamid eller n-acetylprokainamid (hjärtmedicin) 

 warfarin (blodförtunnande medel) 

 triazolam (sömnmedel) 

 glipizid (diabetes läkemedel) 
 midazolam (sömnmedel) 

 ketokonazol (svampdödande medel) 

 atazanavir eller delavirdin (HIV läkemedel) 

 gefitinib (mot lungcancer) 

 antiinflammatoriska läkemedel. 
 

 Tala med läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel. 
 

Graviditet, amning och fertilitet 
 
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.  
 
Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid ta inte Zantac utan att kontakta 
din läkare. Din läkare kommer att bedöma risken och nyttan för dig och ditt barn vid användning av Zantac. 
 
Innehållsämnena i Zantac kan passera över i bröstmjölken. Om du ammar måste du tala med din läkare innan 
du använder Zantac. 
 

Körförmåga och användning av maskiner 

 
Zantac har inte rapporterats inverka på körförmågan och användningen av maskiner. 
 
 
 

3. HUR DU ANVÄNDER ZANTAC 
 
Använd alltid Zantac enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.  

 

Dosering 

 
Vuxna (även åldringar) och unga (12 år gamla och äldre) 

 
Vanlig dos är 

 150 mg på morgonen och kvällen eller 

 300 mg vid sänggående. 
 
Din exakta dos beror på ditt magproblem. Din läkare kommer att berätta vilken dos du ska ta. 



 
3-11 åringar och barn som väger över 30 kg  
 
Läkaren ordinerar rätt Zantac-dos utgående från ditt barns kroppsvikt. 
 
Administreringssätt 
 
Svälj varje tablett hel med vatten. 
 

Om du har använt för stor mängd av Zantac 
Kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn. 09 471 977) för att utvärdera riskerna och för 
att få ytterligare information, om du har tagit en alltför stor dos av läkemedlet eller om tex. ett barn av 
misstag tagit läkemedlet. Visa dem Zantac förpackningen om möjligt. 
 

Om du har glömt att ta Zantac  
Om du har missat en dos, ta nästa dos vid rätt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. 

 

Om du slutar att använda Zantac 
Det är viktigt att du fullföljer hela behandlingen med Zantac. Sluta inte för tidigt, även om du mår bättre. Om 
du inte fullföljer hela behandlingen är det inte säkert att behandlingen är effektiv och dina symtom kan 
komma tillbaka. 
 
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 
 
 

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 
 
Liksom alla läkemedel kan  detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. 
 

Symtom du ska vara uppmärksam på: 
 
Allvarliga allergiska reaktioner: Dessa är sällsynta hos personer som tar Zantac. Symtomen omfattar: 

 upphöjda och kliande utslag (nässelutslag) 

 svullnad, ibland av ansiktet och munnen (angioödem) 

 bröstsmärta, andnöd, oförklarlig feber, väsande andning eller andningssvårigheter 

 svimningskänsla, speciellt när man står upp 

 kollaps. 
 
  Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att använda Zantac. 
 
Allvarliga hudreaktioner: Dessa är mycket sällsynta hos personer som tar Zantac. Symtomen omfattar: 

 hudutslag, som kan bilda blåsor, och se ut som små måltavlor (centrala mörka prickar omringade av ett 
ljusare område, med en mörk ring runt kanten). 

 
  Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att använda Zantac. 
 

Mindre vanliga biverkningar 
Dessa kan påverka upp till 1 användare av 100 

 magsmärtor, förstoppning, illamående 

 

Sällsynta biverkningar 
Dessa kan påverka upp till 1 användare av 1000 

 allergiska reaktioner 

 hudutslag. 



 
Sällsynta biverkningar som kan visa sig i blodprover 

 förändringar i leverfunktionen 

 förhöjda kreatininvärden i serum (blodprov som mäter njurfunktionen). 
 

Mycket sällsynta biverkningar 
Dessa kan påverka upp till 1 användare av 10000 

 inflammation i blodkärlen (vaskulit) 

 inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) 
 inflammation i levern (hepatit), ibland med gulfärgning av ögonvitorna eller huden (gulsot) 

 inflammation i njurarna (interstitiell nefrit) 

 långsam, snabb eller oregelbunden hjärtrytm 

 diarré 

 känsla av förvirring, depression, eller se och höra saker som inte finns (hallucinationer) främst hos svårt 
sjuka, äldre och personer med njursvikt 

 led eller muskelvärk, eller okontrollerade rörelser 

 huvudvärk, yrsel, dimsyn 

 ovanligt håravfall eller –förtunning (alopeci) 

 oförmåga att få eller behålla en erektion (impotens) 

 ovanlig utsöndring av bröstmjölk eller bröstförstoring hos män. 
 
Mycket sällsynta biverkningar som kan visa sig i blodprover 

 lågt antal vita blodkroppar 

 minskat antal blodplättar (cellar som hjälper blodet att levra sig) 

 minskat antal av alla sorters blodkroppar. 
 

Okänd, eftersom tillgänliga data inte räcker till för att utvärdera frekvensen 

 andtäppa 
 

Rapportering av biverkningar 
Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar 
som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se kontaktuppgifter 
nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet 
 
webbplats: www.fimea.fi 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 
Biverkningsregistret 
PB 55 
FI-00034 Fimea 
 
  

5. HUR ZANTAC SKA FÖRVARAS 
 
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 
Zantac tabletter förvaras i rumstemperatur (15 – 25 

°
C). 

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. 
 
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med 
mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 
 
 

6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
 

Innehållsdeklaration 

http://www.fimea.fi/


 
Zantac 150 mg tablett 

 Den aktiva substansen är ranitin. Varje tablett innehåller ranitidinhydroklorid motsvarande 150 mg 
ranitidin. 

 Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171), 
triacetin. 

 
Zantac 300 mg tablett 
 Den aktiva substansen är ranitin. Varje tablett innehåller ranitidinhydroklorid motsvarande 300 mg 

ranitidin. 

 Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, 
hypromellos, titandioxid (E171), triacetin. 

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 
 
Zantac 150 mg tablett: vit, filmdragerad, bikonvex tablett, märkt GX EC2 på ena sidan, andra sidan plan. 
60 tabletter i dubbelfoliegenomtrycksförpackning. 
 
Zantac 300 mg tablett: vit, filmdragerad, avlång tablett (storlek 15,5 mm x 7,0 mm), märkt GX EC3 på ena 
sidan, andra sidan plan. 
30 tabletter i dubbelfoliegenomtrycksförpackning. 
 

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare 

Innehavare av godkännande för försäljning:  
Glaxo Operations UK Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Storbritannien. 
 
Tillverkare:  
Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Spanien eller 
Glaxo Operations UK Limited, Ware, Storbritannien eller 
Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Tyskland 
 

Denna bipacksedel ändrades senast 12.12.2014 
 
Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för 
försäljning: 
 
GlaxoSmithKline Oy 
PB 24 
02231 Esbo 
tel. 010 30 30 30 

 

Övriga informationskällor 
 
Ytterligare upplysningar finns att tillgå på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets nätsida: 
 http://www.fimea.fi 
 
© GlaxoSmithKline Oy 2014 
 


