
Stoppar snabbt diarrén
utan att hämma tarmen

Låt inte diarré
förstöra dina planer

Nu 
recept-

fritt

Vid 
tillfällig 
diarré!



Tillfällig diarré kan dyka upp i alla 
möjliga sammanhang. Visste du till 
exempel att diarré är det vanligaste 
hälsoproblemet för turister? Orsaken 
är oftast bakterier eller virus. 

Förbered dig genom att ha Hidrasec® 
tillgängligt så du kan behandla diarrén 
snabbt om oturen är framme.



Hidrasec® är ett läkemedel som innebär 
ett helt nytt sätt att behandla diarré, 
med förmåga att stoppa utan att ge de 
negativa effekter som kan upplevas av 
äldre läkemedel.

• Snabbt & enkelt  

• Minskar toalettbesöken

• Utan att påverka övrig tarmfunktion  
 
Hidrasec® orsakar inte uppblåsthet   
eller förstoppning.1

Läs mer på 
hidrasec.se



Frågor och svar

Vad är Hidrasec®?
Ett antisekretoriskt läkemedel för behandling 
av tillfällig diarré. Det verkar snabbt och kan 
köpas receptfritt på apoteket.

Vad beror diarré på?
Tarminfektioner orsakas av virus, bakterier 
eller parasiter. Virusinfektioner som t.ex. 
vinterkräksjuka (orsakad av norovirus) är 
sannolikt den vanligaste orsaken till diarré i 
Sverige, medan bakterier som t.ex. Salmonella, 
Campylobacter och Shigella oftare förvärvas 
utomlands. Den vanligaste orsaken till 
turistdiarré är bakterien E.coli (ETEC).2 

Vem är Hidrasec® avsett för?
För vuxna som drabbas av tillfällig diarré.



Hur fungerar Hidrasec®?
Genom att minska vätskemängden i tarmen 
och avföringen utan att påverka den övriga 
tarmfunktionen. Hidrasec orsakar inte 
uppblåsthet eller förstoppning.1

Hidrasec® vs andra preparat 
på marknaden
Hidrasec är ensam om sin typ av 
verkningsmekanism. 

Hur använder jag Hidrasec®?
1 kapsel Hidrasec med en liten mängd vatten 
så snart symtomen uppstår. 

Därefter:

1 kapsel 3 gånger dagligen tills du haft 
två normala avföringar.  
 
Kontakta läkare om du inte mår bättre  
inom 3 dagar.



Hidrasec® angriper diarrén på ett 
helt nytt sätt. Virus och bakterier 

kan försvinna ut ur systemet.3

Referenser: 
1. Produktresumé Hidrasec 100 mg 20181023. 
2. www.internetmedicin.se
3. https://www.sst.dk/da/rationel-farmakoterapi/praeparatanmeldelser/ 
 hidrasec-racecadotril

Vid diarré ökar vätskemängden i tarmen.
”Kranarna” öppnas!

Diarré leder till rubbningar i vätske-  
och elektrolytbalansen.

Så här verkar Hidrasec®
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Hidrasec stoppar diarrén genom att kontrollera 
vätskemängden i tarmen. ”Kranarna” stängs!  

  Diarrén avtar och elektrolyt-
  balansen återställs. 
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Hidrasec racekadotril 100 mg kapslar.  
Hidrasec® (receptfritt läkemedel) används för behandling av symtom 
på tillfällig  diarré hos vuxna när orsaken till diarré inte kan behandlas. 
1 kapsel 3 ggr dagligen. Behandlingen bör fortsätta tills två normala 
avföringar erhållits. Behandlingen ska inte överstiga 3 dagar. Du måste 
kontakta läkare om du inte mår bättre eller mår sämre inom 3 dagar.

Tala med läkare innan du tar Hidrasec om det finns blod eller var i 
avföringen och om du har feber. Tala också med läkare om du har 
nedsatt leverfunktion eller njursjukdom, om du lider av kronisk diarré 
eller diarré orsakad av antibiotika, eller om du har långvariga eller 
okontrollerade kräkningar. Bör inte användas av gravida eller ammande 
kvinnor. Läs alltid bipacksedeln före användning. Nordic Drugs, www.
nordicdrugs.se. Denna information riktar sig till allmänheten. Datum för 
översyn av produktresumén: 2018-10-23.

Vid diarré ökar vätskemängden i tarmen.
”Kranarna” öppnas!

Diarré leder till rubbningar i vätske-  
och elektrolytbalansen.

1

2

3



Nordic Drugs AB
Geijersgatan 2A
216 18  Limhamn •  Tlf 040 36 66 00
nordicdrugs.se  •  info.se@nordicpharma.com
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Låt inte diarré
förstöra dina planer


