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Hvordan får du tak i episil® munngel?
episil® munngel kan bestilles på

www.apotekhjem.no 

episil® munngel er utviklet av Camurus AB, registrert og
CE-merket som medisinsk utstyr av klasse I i Europa.
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Mot smerte
i munnen

MUNNGEL

 Produkt Apotekets varenr.

 episil® 3 ml 692760
 episil® 10 ml 692761



episil® munngel

Dosering

Hva er oral mukositt?
Oral mukositt er en betennelsestilstand i munnhulen. Det er en vanlig bivirkning 

i forbindelse med cellegift- eller strålebehandling. Denne tilstanden forårsa-

ker rødhet, sårhet og munnsår. Dette kan være svært smertefullt og gjøre det 

vanskelig å spise, drikke og snakke.

Fjern beskyttelseshetten fra doseringspumpen.

Før første gangs bruk må pumpemekanismen primes ved å 

pumpe hardt inn i en serviett til det kommer ut en jevn strøm av 

væske.

Trykk pumpen bestemt ned med tommelen, og påfør en sprut av 

væsken på berørte områder i munnhulen 1–3 ganger.*

Fordel væsken i munnen med tungen. Den beskyttende filmen 

dannes i løpet av få minutter.

Gjenta behandlingen 2–3 ganger daglig, eller etter behov. 

episil® munngel kan også brukes før måltider.

Mulige bivirkninger?
Det finnes ingen kjent risiko og ingen kjente bivirkninger. episil® munngel inne-

holder imidlertid små mengder etanol (alkohol) som kan gi en kort, midlertidig 

sviende følelse ved påføring på berørte områder i munnhulen. Du skal ikke 

bruke produktet hvis du er allergisk overfor noen av innholdsstoffene. Hvis du 

merker noen bivirkninger av episil® munngel, skal du avslutte behandlingen og 

kontakte lege. Du finner mer informasjon om episil® munngel i pakningsvedleg-

get.

Oppbevaring

* Ved store mengder spytt anbefales det å skylle munnen med vann før bruk av episil® munngel.

Innhold

Hvordan og når brukes episil® munngel?

Rask smertelindring, innen 5 minutter

Langvarig effekt, i opptil 8 timer

Kommer i lommeformat, klar til bruk

Oppbevares utilgjengelig for små 

barn

Glyseroldioleat, fosfatidylkolin (soyalecitin), 

etanol, propylenglykol, polysorbat 80 og 

peppermynteolje.

1–3 pumpetrykk, 2–3 ganger per dag eller 

etter behov.

Oppbevares i originalemballasjen ved 

romtemperat

Hva er episil® munngel?
episil® munngel brukes til å lindre smerter i munnhulen. Ved bruk av episil® 

munngel dannes det en film som kleber seg til slimhinnen. Denne filmen 

beskytter og lindrer munnlesjoner og sørger dermed for rask og god 

smertelindring som varer i inntil 8 timer.

Bruk episil® munngel til rask og effektiv smertelindring.


