
© 2015 Alle rettigheder forbeholdes
Camurus AB | Ideon Science Park | SE-223 70 Lund, Sverige

episil@camurus.com | www.camurus.com

Hvor kan du købe
episil® mundhulevæske?

episil® mundhulevæske kan fås receptfrit på
apoteket eller bestilles på

www.apotekeren.dk 

episil® mundhulevæske er udviklet af Camurus AB, registreret og
CE-mærket som medicinteknisk produkt klasse I i Europa.
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www.episil.dk

Mod smerte
i munden

MUNDHULEVÆSKE

 Produkt Apotekets varenr.

 episil® 3 ml 215098
 episil® 10 ml 215099



episil® mundhulevæske

Dosering

Hvad er oral mucositis?
Oral mucositis er en inflammatorisk tilstand i mundhulen. En almindelig bivirk-

ning ved strålebehandling eller kemoterapi. Inflammationen kan være meget 

smertefuld, med rødmen, ømhed og sår i munden, som gør det svært at spise, 

drikke og tale.

Tag den blå beskyttelseshætte af flasken.

Når en ny flaske tages i brug første gang skal pumpen fyldes 

med væske ved at pumpe nogle gange i f.eks. en serviet til der 

kommer en væske ud.

Tryk ned på pumpen 1-3 gange med tomlen og applicér væsken 

på de smertefulde områder i munden. En dosis ad gangen.*

Fordel væsken i munden med tungen eller ved hjælp af en 

vatpind. Inden for nogle minutter dannes den beskyttende 

hinde.

Gentag behandlingen 2-3 gange dagligt eller efter behov.

episil® mundhulevæske kan anvendes inden et måltid.

Eventuelle bivirkninger?
episil® mundhulevæske har ingen kendte bivirkninger. episil® mundhulevæske 

indeholder små mængder alkohol, som kan give en hurtig forsvindende svie, 

når væsken appliceres på sår i munden. Anvend ikke produktet, hvis du er 

allergisk over for nogle af indholdsstofferne. Hvis du oplever bivirkninger ved 

brug af episil® mundhulevæske, kontakt din egen læge.

Se indlægssedlen for mere information om episil® mundhulevæske.

Opbevaring

* Ved meget sejt slim i munden kan man skylle med vand inden episil® mundhulevæske anvendes. 
Ved behandling af smertefulde blister, tørres det ramte område inden anvendelse af episil® mundhule-
væske for bedre vedhæftning.Indhold

Hvordan og hvornår anvender du episil® mund-
hulevæske?

Lindrer smerter indenfor 5 minutter

Langvarig smertelindring i op til 8 timer

Klar-til-brug, i lommeformat

Opbevares utilgængelig for børn

Glyceroldioleat, fosfatidylkolin (sojalecitin), 

ethanol, propylenglycol, polysorbat 80 og 

pebermynteolie.

1-3 pumpetryk 2-3 gange daglig eller efter 

behov.

Opbevares i yderemballagen og i 

stuetemperatur

Hvad er episil® mundhulevæske?
episil® mundhulevæske anvendes til at lindre smerter i mundhulen. Når 

episil® mundhulevæske appliceres i munden danner den en beskyttende 

hinde på mundslimhinden og lindrer smerten. Resultatet bliver en hurtig 

indsættende og smertelindrende effekt, som varer i op til 8 timer.

Anvend episil® mundhulevæske når du har brug for hurtig smertelindring.


