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Du skal i tabletbehandling med Antepsin® (sulcralfat) 

for endetarmsbetændelse (proktits). Behandlingen er 

rektal, hvilket vil sige, at du skal indføre tabletterne i 

endetarmen. 

Du skal tage 2 tabletter Antepsin® a 1 gram 2 gange 

dagligt i 6 uger. 

 

Medicinen kan indføres i endetarmen på 2 forskellige 

måder: 

 

1. Taletterne kan indføres direkte i endetarmen.  

2. Tabletterne kan opløses og indføres i ende-

tarmen via et kateter.  

 

Du kan læse mere om de 2 metoder herunder.   

 

 

SÅDAN GØR DU 

Metode 1. Tabletterne indføres direkte i endetar-

men 

 

 Smør tabletten med lidt eksplorationsgel eller en 

anden creme. 

 Læg dig på venstre side med benene bøjet op 

mod brystet – eller stil dig med det ene ben toilet-

tet. 

 Indfør tabletten i endetarmen.  

 

Du kan eventuelt bruge engangshandsker eller en ek-

splorationshætte til fingeren, når du indfører tabletten. 

Metode 2. Tabletterne opløses og indføres via et 

kateter i endetarmen  

 

Følger du metode 2, skal du bruge følgende udstyr:  

 20 ml sprøjte 

 Eventuelt en adapter 

 1 kvindekateter eller lignende 

 Bæger med drikkevand 

 2 tabletter a 1 gram. 

 
Her kan du se det udstyr, du skal bruge, hvis du vil indføre tab-
letten ved hjælp af kateter. 

 

 Træk stemplet ud af sprøjten, og put de 2 tabletter 

i sprøjten. Sæt herefter stemplet i igen. 

 

 
 

 Træk cirka 5 ml vand fra bægeret op i sprøjten. 

Tabletterne opløses nu til en hvid væske. 

 Sæt kateteret på studsen af sprøjten. 
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 Kom lidt gel eller vand på kateteret. 

 Læg dig på venstre side med benene bøjet op 

mod brystet – eller stil dig med det ene ben på toi-

lettet. 

 Før kateteret cirka 5 cm op i endetarmen. Tryk 

væsken ind i tarmen, og træk kateteret ud igen.  

 Herefter må du gerne lægge dig på ryggen. Så 

fordeles medicinen længere op i endetarmen. 

 Kassér kateteret efter brug. Sprøjten kan rengøres 

og genanvendes afhængig af forureningsgrad, 

men den skal skiftes dagligt. 

 

 

KONTAKT OG MERE VIDEN 

 

Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen 

til at kontakte os.  

 

 

 

 

 
Kontakt 
 
Ambulatorium for Mave- og Tarmkirurgi 
Aalborg 
Tlf. 97 66 11 00 
Mandag – fredag 8.00 – 15.00 

 


	SD_Ydelsesinfo3
	USR_Speciality
	USR_Web
	USR_Web_HIF
	LAN_IDNo
	FLD_IDNo_HIF
	FLD_IDNo
	FLD_DocumentDate
	HIF_SD_FLD_DocumentDate

