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Kysymyksiä ja vastauksia
Klikkaa vastaus haluamaasi kysymykseen!



Mistä kurkkukipu johtuu?

Kurkkukipu johtuu usein vilustumisen, rauhaskuumeen tai nielurisatulehduksen aiheuttamasta infektiosta.
Kurkkukipu on yleensä virusinfektion aiheuttama. Antibiootit ja bakteerien kasvua estävät lääkkeet tehoavat
vain, jos tulehduksen aiheuttajana ovat bakteerit. Virusinfektio paranee itsestään. Elimistö reagoi
infektioon tulehduksella. Yleisimmät oireet ovat turvotus, punoitus, kipu, lämmön tunne ja kuume.
Kurkkukipu kestää tavallisesti muutamasta päivästä jopa viikkoon. Useimmat meistä kärsivät kurkkukivusta
muutaman kerran vuodessa.



Miten Zyx auttaa?

Zyxin käyttöaihe on suun ja nielun kivun sekä ärsytyksen lievittäminen. Zyx lievittää paikallisesti kipua,
koska sillä on puuduttava vaikutus suussa ja kurkussa.



Auttaako Zyx muuhun kuin kurkkukipuun?

Zyx lievittää kipua ja ärsytystä suussa ja kurkussa.



Mitkä ovat Zyxin pakkauskoot ja makuvaihtoehdot?

Pakkauskoot: 20 tabletin pakkaus.
Makuvaihtoehdot: minttu ja sitruuna.



Kuinka hoidan itseäni Zyx-imeskelytableteilla?

Zyx on 3 mg imeskelytabletti. Yksi tabletti voidaan ottaa 3 kertaa vuorokaudessa. Hoitoa ei saa jatkaa
pidempään kuin 7 vuorokautta. Jos Zyx ei auta kurkkukipuun 3 päivässä, ota yhteyttä lääkäriin (jotta
kurkkukivun syy saadaan selville). Parhaimman tuloksen aikaansaamiseksi anna tabletin liueta hitaasti
suussa. Zyxin lääkemuodon vuoksi tablettia ei saa antaa alle 6-vuotiaille lapsille (pienet lapset eivät aina
pysty imeskelemään tablettia ja tabletti voi juuttua kiinni lapsen kurkkuun, jos se niellään). 6-11-vuotiaille
lapsille tabletin voi antaa aikuisen valvonnassa, jolloin varmistetaan imeskelytabletin turvallinen käyttötapa.

1/4

11 Dec 2018 11:05:43



Mikä on Zyxin vaikuttava aine?

Vaikuttava aine on 3 mg bentsydamiinihydrokloridia (vastaten 2,68 mg bentsydamiinia) tabletissa. Se on
paikallisesti vaikuttava tulehduskipulääke, jolla on kipua lievittävä ja paikallisesti puuduttava ominaisuus.
Zyx antaa sekä nopean että tehokkaan kivunlievityksen ja lääkkeellä on myös tulehdusta vähentävä
vaikutus. Zyx vaikuttaa ainoastaan paikallisesti. Lääkeainetta imeytyy verenkiertoon vähän, joten Zyxillä ei
juurikaan ole vaikutusta muualle elimistöön.



Mitkä ovat käyttöön liittyvät varotoimet ja varoitukset?

• Joillakin harvoilla potilailla suun/nielun haavaumat voivat johtua vakavasta sairaudesta. Jos oireet
eivät lievity 3 vuorokauden kuluessa, tulee ottaa yhteys lääkäriin tai hammaslääkäriin.

• Zyx sisältää aspartaamia (makeutusaine), joka on fenyylialaniinin lähde ja voi olla haitallinen
henkilöille, joilla on fenyyliketonuria.

• Zyx sisältää isomaltoosia. Jos sinulla on harvinainen, perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, keskustele
lääkärisi kanssa ennen kuin käytä Zyxiä.

• Jos olet yliherkkä salisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille, ole varovainen Zyxin käytön
suhteen.

• Jos sinulla on astma tai on ollut astma, älä käytä Zyxiä,koska lääke voi aiheuttaa kurkunpään
kouristuksia.



Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.



Voiko Zyxiä käyttää raskauden ja imetyksen aikana?

Ei, koska ei ole riittävästi tutkimustietoa.



Mitkä ovat Zyxin haittavaikutukset?

Zyx on hyvin siedetty ja aiheuttaa haittavaikutuksia melko harvoin.
Melko harvinainen (>1/1000, <1/100 potilaista):
valoyliherkkyys (voimakas punoitus/ihoreaktio auringonvalon vaikutuksesta)
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Harvinainen (>1/10.000, <1/1000 potilaista):
Suun kirvely ja kuivuminen
Yliherkkyysreaktiot

Hyvin harvinainen (<1/10.000 potilaista):
Laryngospasmi (äänihuulten kouristus)
Angioedeema (nestemäinen turvotus)



Mitkä ovat yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset?

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Imeytyminen verenkiertoon on vähäistä. Vain noin 10%
lääkeaineesta imeytyy verenkiertoon. Näin ollen yhteisvaikutuksen riski muiden lääkevalmisteiden kanssa
on vähäinen.



Kuinka yleisesti käytetty bentsydamiini on?

Vaikuttavaa ainetta bentsydamiinia on käytetty 1960-luvulta lähtien
Italiassa rekisteröitiin vuonna 1976 bentsydamiinia sisältävät reseptilääkkeet ja vuonna 1982 ne
rekisteröitiin itsehoitovalmisteeksi. Bentsydamiinia on siitä lähtien käytetty monissa maissa (esim.
Englannissa, Irlannissa, Espanjassa, Portugalissa, Hollannissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa
Seelannissa, Argentiinassa, Brasiliassa ja mm. Chilessä).



Voiko Zyx-tabletteja käyttää yhtäaikaisesti muiden kipulääkkeiden kanssa?

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Imeytyminen verenkiertoon on vähäistä. Vain noin. 10%
lääkeaineesta imeytyy verenkiertoon. Näin ollen yhteisvaikutuksen riski muiden lääkevalmisteiden kanssa
on vähäinen.



Voiko Zyx-tabletteja ottaa antibioottien kanssa?

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Imeytyminen verenkiertoon on vähäistä. Vain noin. 10%
lääkeaineesta imeytyy verenkiertoon. Näin ollen yhteisvaikutuksen riski muiden lääkevalmisteiden kanssa
on vähäinen.
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Mitä tapahtuu, jos nielee Zyx-tabletin?

Jos Zyx-imeskelytabletin nielaisee, ei tabletti tehoa kurkkukipuun.

Lähteet:

1. Zyx-valmisteyhteenveto
2. Pharmacokinetics of Benzydamine. Int.J.Tiss. Reac. VII (3) 195-204 (1985). Chasseaud L.F., Catanese B
3. Topical Anaesthetic Activity of Benzydamine. S. Simard-Savoie and D. Forest. Department of Stomatology,
University of Montreal.
4. Savoie and Forest, 1978; Topical anaesthetic activity of Benzydamine
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