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Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle 

 

GLUCADOL® 400 mg -kalvopäällysteiset tabletit 

glukosamiini 

 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle 

tärkeitä tietoja. 

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin. 

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, 

vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. 

- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös 

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. Kohta 4. 

 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 

1. Mitä Glucadol on ja mihin sitä käytetään 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Glucadol-valmistetta 

3. Miten Glucadol-valmistetta käytetään 

4. Mahdolliset haittavaikutukset 

5. Glucadol-valmisteen säilyttäminen 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 

 

 

1. Mitä Glucadol on ja mihin sitä käytetään 

 

Glukosamiini on aine, jota esiintyy luonnostaan ihmisen elimistössä. Elimistö tarvitsee glukosamiinia muun muassa 

nivelnesteessä ja rustossa olevien suurempien molekyylien muodostamiseen. 

 

Glucadol on tarkoitettu nivelrikon oireiden lievittämiseen. 

 

 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Glucadol-valmistetta 

 

Älä käytä Glucadol-valmistetta 

 

- jos olet allerginen glukosamiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) 

- jos olet allerginen äyriäisille, sillä vaikuttava aine on peräisin kuoriäyriäisistä. 

 

Varoitukset ja varotoimet  

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Glucadol-valmistetta. 

 

Jos sinulla on diabetes, kysy neuvoa lääkäriltäsi ennen Glucadol-hoidon aloittamista, sillä verensokeriarvojen 
tiheämpi seuraaminen saattaa olla tarpeen hoidon alussa. 

 
Lapset ja nuoret 

Glucadol-valmistetta ei saa antaa alle 18-vuotiaille lapsille eikä nuorille, koska valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei 

ole tutkittu tässä ikäryhmässä. 

 

Muut lääkevalmisteet ja Glucadol 

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää 

muita lääkkeitä. 

 

- Noudata varovaisuutta, jos Glucadol-valmistetta otetaan yhdessä muiden lääkkeiden kanssa ja erityisesti 

seuraavien lääkkeiden kanssa:Tietyntyyppiset veren hyytymistä estävät lääkkeet (esim. varfariini, dikumaroli, 

fenprokumoni, asenokumaroli ja fluindioni). Näiden lääkkeiden vaikutus saattaa vahvistua, kun niitä käytetään 

samanaikaisesti glukosamiinin kanssa. Tällaisilla lääkeyhdistelmillä hoidettuja potilaita on näin ollen 

seurattava erityisen tarkkaan glukosamiinihoidon aloittamisen tai lopettamisen yhteydessä. 
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Raskaus ja imetys 

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai 

apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. 

Koska Glucadol-valmisteen käytöstä ei ole kokemuksia raskaana olevien tai imettävien naisten hoidossa, 

valmistetta ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana. 

 

Ajaminen ja koneiden käyttö 

Glucadol-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn, mutta ajamista on 

vältettävä, jos tabletit aiheuttavat väsymystä tai päänsärkyä. 

 

 

3. Miten Glucadol-valmistetta käytetään 

 

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet 

lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. 

 

Suositeltu annos on 3 tablettia, joka voidaan ottaa joko kerta-annoksena tai jaettuna useampaan osa-annokseen. 

 

Jos otat Glucadol-valmistetta enemmän kuin sinun pitäisi 

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina välittömästi 

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arviomiseksi ja lisäohjeiden 

saamiseksi. 

 

Jos unohdat ottaa Glucadol-valmisteen 

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.  

 

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 

 

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset 

 

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääkevoi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. 

 

Seuraavia haittavaikutuksia on todettu: päänsärky, uneliaisuus, vatsavaivat, ihottuma, kutina ja punoitus. 

 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen 

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia 

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista 

myös suoraan (ks. Yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän 

lääkevalmisteen turvallisuudesta. 

 

www-sivusto: www.fimea.fi 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri 

PL 55 
00034 FIMEA 

 

 

5. Glucadol-valmisteen säilyttäminen 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

Säilytä alle 25 C. 

 

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä 

tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 

 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden 

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 

http://www.fimea.fi/
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6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 

 

Mitä Glucadol sisältää 

- Vaikuttava aine on glukosamiinisulfaattikaliumkloridi, vastaa 400 mg:aa glukosamiinia. 

- Muut aineet ovat povidoni, sorbiinihappo, makrogoli 6000, vedetön kolloidinen piidioksidi, mikrokiteinen 

selluloosa, magnesiumstearaatti, etyyliselluloosa, 85-prosenttinen glyseroli, 

hydroksipropyylimetyyliselluloosa ja talkki. 

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot 

Pyöreä, valkoinen tai lähes valkoinen tabletti 

30, 60, 90,180 ja 300 tablettia. 

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja 

Myyntiluvan haltija  
Orifarm Healthcare A/S 

Energivej 15 

DK-5260 Odense S 

Tanska 

info@orifarm.com 

 

Valmistaja 

Takeda Pharma AS, Jaama 55b, 63308 Põlva, Viro 

 

Tämä pakkausselostettu on tarkistettu viimeksi 01.09.2021 

  

mailto:info@orifarm.com
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Bipacksedel: Information till användaren 

 

GLUCADOL® 400 mg-filmdragerade tabletter 

glukosamin 

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information 

som är viktig för dig. 

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. 

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. 

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar 

sjukdomstecken som liknar dina. 

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som 

inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. 

 

I denna bipacksedel finns information om följande:  

1. Vad Glucadol är och vad det används för 

2. Vad bu behöver veta innan du använder Glucadol 

3. Hur du använder Glucadol  

4. Eventuella biverkningar 

5 Hur Glucadol ska förvaras 

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar  

 

 

1. Vad Glucadol är och vad det används för 

 

Glukosamin är ett ämne som naturligt förekommer i människokroppen. Kroppen behöver glukosamin för att bilda 

de större molekyler som bland annat finns i ledvätska och brosk. 

 

Glucadol är avsett för lindring av artrossymtom. 

 

 

2. Vad du behöver veta innan du använder Glucadol  

 

Använd inte Glucadol 

 

- om du är allergisk mot glukosamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) 

- om du är allergisk mot skaldjur eftersom det verksamma ämnet härstammar från storkräftor. 

 

Varningar och försiktighet  

Tala med läkare och apotekspersonal innan du använder Glucadol. 

 

Om du har diabetes, rådgör med läkaren innan du börjar använda Glucadol; i början av behandlingen kan 

blodsockervärdena behöva kontrolleras oftare. 
 

Barn och ungdomar 
Glucadol får inte ges till barn eller ungdomar under 18 år eftersom preparatets effekt och säkerhet har inte 

undersökts hos denna åldersgrupp. 

 

Andra läkemedel och Glucadol 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. 

 

- Försiktighet bör iakttas om Glucadol måste kombineras med andra läkemedel, särskilt med:Vissa typer av 

läkemedel som används för att förebygga blodproppar (t.ex. warfarin, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol 

och fluindion). Effekten av dessa läkemedel kan förstärkas när de används tillsammans med glukosamin. 

Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kommer därför kontrolleras extra noga när 

glukosaminbehandling inleds eller avslutas. 

 

Graviditet och amning 
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Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa bran, rådfråga läkare eller 

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.. 

Erfarenhet saknas av användning av Glucadol för behandling av gravida och ammande kvinnor; preparatet får 

därför inte användas under graviditet eller amning. 

 

Körförmåga och användning av maskiner 

Glucadol har ingen eller försumbar effekt på förmågan fordon och använda maskiner. Undvik dock att köra om 

tabletterna orsakar trötthet eller huvudvärk. 

 

 

3. Hur du använder Glucadol 

 

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens  eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller 

apotekspersonal om du är osäker. 

 

Rekommenderad dos är 3 tabletter som kan tas som en engångsdos eller uppdelad i flera doser. 

 

Om du har tagit för stor mängd av Glucadol 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta  läkare, 

sjukhuset eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning. 

 

Om du har glömt att ta Glucadol: 

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. 

 

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. 

 

Följande biverkningar har konstaterats: huvudvärk, dåsighet, magbesvär, utslag, klåda och rodnad. 

 

Rapportering av biverkningar 

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte 

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan 

också rapportera direkt (se detaljer 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 

00034 FIMEA 
 

 
5. Hur Glucadol ska förvaras 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 

Förvaras vid högst 25 C. 

 

Används före utgångsdatum som anges på förpackning. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. 

 

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel 

som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 

 

 

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 

 

http://www.fimea.fi/
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Innehållsdeklaration 

- Den aktiva substansen är glukosaminsulfatkaliumklorid motsvarande 400 mg glukosamin. 

- Övriga innehållsämnen är povidon, sorbinsyra, makrogol 6000, vattenfri kolloidal kiseloxid, mikrokristallin 

cellulosa, magnesiumstearat, etylcellulosa, 85-procentig glycerol, hydroxipropylmetylcellulosa och talk. 

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 

Rund, vit eller nästan vit tablett 

30, 60, 90,180 och 300 tabletter. 

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadföras. 

 

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare 

Innehavare av godkännande för försäljning  
Orifarm Healthcare A/S 

Energivej 15 

DK-5260 Odense S 

Danmark 

info@orifarm.com 

 

Tillverkare 

Takeda Pharma AS, Jaama 55b, 63308 Põlva, Estland 

 

 

Denna bipacksedel ändrades senast 01.09.2021 

mailto:info@orifarm.com
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