
  Vend venligst

Nimoralskema

I forbindelse med din behandling, får du udleveret Nimoraltabletter. Tabletterne skal indtages 1½ 
time (90 minutter) før hver strålebehandling.
Stråleterapeuten vil dagligt påføre tidspunktet på, hvornår du skal tage tabletterne, og hvornår 
behandlingen er påbegyndt.
Det er vigtigt, at du dagligt medbringer skemaet og afleverer det til behandlingspersonalet inden 
hver strålebehandling. Tabletterne skal kun tages på de dage, hvor du skal have strålebehandling.
Du kan tale med en stråleterapeut, hvis du er i tvivl om noget.
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Taget kl.
Behandlet kl.
Bemærkninger
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Label:

Højde……………  Vægt……………  Overfladeareal………………….

Antal tabletter til første daglige beh.:………….

Antal tabletter til anden daglige beh.:………….

Læge underskrift/dato……………………………………………………………        
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Nimoral (Nimorazol)

Hvad er Nimoral?

Nimoral er et præparat, der gør kræftcellerne mere følsomme overfor strålebehandling.

Hvordan skal man tage Nimoral?

Du skal tage tabletterne 1½ time (90 min) før din daglige strålebehandling. 

Tabletterne kan synkes hele, knuses eller opløses i vand. Tabletterne skal opløses med 50 ml. vand 
pr. styk.

Hvilke bivirkninger kan opstå?

Du kan få kvalme og opkastning.
Du kan få hududslæt.
Kort tid efter du har taget Nimoral kan du opleve en følelse af varme og utilpashed.

Nimoral kan i enkelte tilfælde have til en Antabus-lignende virkning (kvalme, hovedpine, 
hjertebanken,…) ved indtagelse af alkohol. Indtagelse af alkohol bør undgås indtil seks timer efter 
tabletterne er taget.

Vi vil bede dig om at kontakte personalet, hvis du får bivirkninger.

Hvordan skal man opbevare Nimoral?

Opbevares ved stuetemperatur.

Bemærk!

Hvis du får blodfortyndende medicin (Maravan eller Marcoumar) skal du være opmærksom på, at 
virkningen af denne medicin forstærkes, sådan at du sandsynligvis skal have en mindre dosis.
Husk derfor at fortælle, hvis du får blodfortyndende medicin.
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