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Var köper du episil® munhålevätska?
episil® munhålevätska är en receptfri produkt

och finns tillgänglig för beställning på:
www.apotea.se 

www.apoteket.se 
samt i Apoteket AB’s butiker. 

episil® munhålevätska är utvecklad av Camurus AB, registrerad och
CE-märkt som en Klass I Medicinteknisk produkt i Europa.
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Mot smärta
i munnen

MUNHÅLEVÄTSKA



episil® munhålevätska

Dosering

Vad är oral mukosit?
Oral mukosit är en inflammation i munslemhinnan. Det är en vanlig biverkning 

av cytostatika eller strålbehandling. Inflammationen kan vara mycket smärtsam, 

med rodnad, ömhet och sår i munnen som gör det svårt att äta, dricka och tala.

Ta bort skyddslocket från doseringspumpen.

Fyll pumpen innan du använder den första gången genom att 

pumpa några gånger i t.ex. en servett tills vätskeflödet är jämnt.

Tryck bestämt på pumpen med tummen och applicera vätskan 

på de smärtande områdena i munnen 1–3 gånger.*

Fördela vätskan i munnen med tungan. Inom några minuter har 

en skyddande hinna bildats.

Upprepa behandlingen 2–3 gånger dagligen eller efter behov. 

episil® munhålevätska kan även användas före måltid.

Finns det några risker?
Det finns inga kända risker eller biverkningar. episil® munhålevätska innehåller 

dock små mängder etanol (alkohol), som kan orsaka en kort, svidande känsla 

när vätskan appliceras på de såriga områdena i munnen. Använd inte produkten 

om du är allergisk mot något av innehållsämnena. Avbryt behandlingen och 

kontakta din läkare om du får biverkningar av episil® munhålevätska.

Mer information om episil® munhålevätska finns i bipacksedeln.

Förvaring

* Om man har mycket slem i munnen bör man skölja med vatten innan episil® munhålevätska används.Innehåll

Hur och när använder du episil® munhålevätska?

Snabb smärtlindring, inom 5 minuter1,2

Långtidsverkande effekt, upp till 8 timmar1

Bekväm, klar att använda, i fickformat3

Förvaras utom syn- och räckhåll för 

små barn

Glyceroldioleat, fosfatidylkolin (sojalecitin), 

etanol, propylenglykol, polysorbat 80 och 

pepparmyntolja.

1–3 pumptryckningar 2–3 gånger dagligen, 

eller efter behov.

Förvaras i originalförpackningen och i 

rumstemperatur

Vad är episil® munhålevätska?
episil® munhålevätska används för att lindra smärtor i munhålan. När 

episil® munhålevätska appliceras i munnen bildar den en skyddande hinna 

på slemhinnan och lindrar smärtan. Resultatet blir en snabb och effektiv 

smärtlindring som varar i upp till 8 timmar.

Använd episil® munhålevätska när du behöver snabb och effektiv smärtlindring.
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