
Ved akut 
diarré!

Hvis du rammes af diarré 
er det dén du vil stoppe 

– ikke hele tarmfunktionen.

Lad ikke diarré
odelaegge dine planer



Akut diarré kan ramme når 
som helst og skyldes ofte
virus eller bakterier. Der er 
stor risiko for at pådrage sig 
rejsediarré under udlandsrejse. 

Forbered dig ved at tage 
Hidrasec med dig, så diarré  
ikke ødelægger dine planer.

Hidrasec nedsætter væske-
mængden i tarmen og afføringen 
uden at påvirke tarmindholdets 
gennemløbstid. Dermed slipper du 
for efterfølgende at blive ramt af 
fx forstoppelse, mavesmerter og 
oppustethed.(1)

En ny måde at behandle diarré på 
– skånsomt og med god effekt.  

Læs mere på 
hidrasec.dk



Spørgsmål og svar
Hvad er Hidrasec?
Hidrasec er et antisekretorisk lægemiddel 
mod akut diarré, der virker hurtigt og kan 
købes på apoteket uden recept.(1)

Hvad forårsager diarré?
I Danmark er den hyppigste årsag til akut 
diarre forekomst af virus, bakterier eller 
affaldsstoffer fra bakterier i maden. Det  
kan også skyldes infektion fra andre 
smittede personer.(2) Bakterier forårsager 
iøvrigt omkring 80% af rejsediarrétilfælde 
i forbindelse med rejser til udlandet. De 
hyppigste er diarréfremkaldende E. coli 
(især ETEC) og Campylobacter. Blandt 
virus er rota- og norovirus væsentlige 
årsager (rotavirus særligt blandt små børn) 
og blandt parasitter Giardia lamblia og  
Entamoeba histolytica.(3)

Hvem er Hidrasec beregnet til?
Hidrasec kan anvendes af voksne og børn 
(fra 15 år), der rammes af akut diarré eller 

som blot ønsker at være forberedt i 
situationer, hvor der er risiko for at akut 
diarré kan opstå.

Hvordan adskiller Hidrasec sig fra 
andre præparater mod diarré?
Hidrasec virker ved at nedsætte 
væskemængden i tarmsystemet og 
afføringen uden at påvirke den øvrige 
tarmfunktion. Du slipper for efterfølgende  
at blive ramt af eksempelvis forstoppelse.

Kan jeg være tryg ved at anvende  
et nyt præparat som Hidrasec? 
Ja, Hidrasec er godkendt i 68 forskellige 
lande og til dato har mere end 110 millioner 
mennesker verden over været i behandling.

Hvordan anvendes Hidrasec?
Tag 1 kapsel Hidrasec, med  lidt væske, 
så snart behovet opstår, derefter 1 kapsel 
3 gange dagligt, indtil der har været to 
normale afføringer. Behandlingen bør ikke 
overskride 7 dage. Kontakt lægen, hvis du 
ikke får det bedre i løbet af 3 dage.
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Hidrasec®, kapsler 100 mg (racecadotril). Lægemiddel ved 
akut diarré til voksne og børn fra 15 år, der virker ved at nedsætte 
væskeudskillelsen fra tarmen til tarmindholdet. Læs oplysningerne 
i indlægssedlen inden brug. Dosering: 1 kapsel initialt, derefter 1 
kapsel 3 gange dagligt. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for 
det aktive stof eller over for hjælpestofferne. Der er ikke beskrevet 
nogen interaktioner med andre lægemidler hos mennesker til dato. 
Forsigtighed ved brug hvis blodig afføring med høj feber eller ved 
nyresygdom eller nedsat leverfunktion. Bivirkninger: Hovedpine (≥ 
1/100 til <1/10), udslæt og erytem (≥ 1/1.000 til < 1/100). Bør ikke 
anvendes til gravide og ammende. Pakning 10 stk. HA. Priser: For 
dagsaktuel pris se: www.medicinpriser.dk. Ikke tilskudsberettiget. 
Indehaver af markedsføringstilladelsen: Bioprojet Europe Ltd., 
Irland. Repræsentant Nordic Drugs, Gl. Kongevej 135 B mezz., 
tv, 1850 Frederiksberg C. Afsnit er omskrevet og/eller forkortet i 
forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé 
dateret 30.10.2015. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra 
indehaveren af markedsføringstilladelsen. Revideret 20171215. 

1. Hidrasec produktresumé Danmark, 2. https://www.apoteket.dk/
Sygdomsleksikon/SygdommeEgenproduktion/diarre.aspx 3. http://
www.irf.dk/dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/maanedsblad/
2015/rejsediarre.htm

Ved diarré forøges væskeindløbet i tarmen. 
Hanerne åbnes!
Dette fører til tab af væske og ubalance 
i elektrolytniveauerne.

Hidrasec stopper diarréen ved at 
nedsætte væskemængden i tarmen.  
Hanerne lukkes igen!  
Diarréerne aftager og elektrolytbalancen 
normaliseres. 
Tarmen vender tilbage til det normale.

Med Hidrasec slipper du for:
•  Forstoppelse.
•  Mavekneb og oppustethed.
•  At bakterier og virus forbliver i tarmsystemet.
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Sådan virker Hidrasec:



Nordic Drugs
Gl. Kongevej 135 B, mezz, tv. 
1850 Frederiksberg C •  Tlf 70 20 08 40
nordicdrugs.dk  •  info@nordicdrugs.dk
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Lad ikke diarré
odelaegge dine planer


