Inderal®
AstraZeneca
Filmdragerad tablett 10 mg
(rosa-färgad, skåra, 6,5 mm)

ß-receptorblockerare
Aktiv substans:
Propranolol
ATC-kod:
C07AA05
Läkemedel från AstraZeneca omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)
Propranolol (som propranololhydroklorid), 10 mg/tablett

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)
Reproduktionstoxiskt – kan skada det ofödda barnet vid lång och upprepad exponering. Passerar över i
modersmjölken - kan skada spädbarn som ammas.
Kan ge blodtryckssänkning. Kan irritera huden och ögonen. Sällsynta fall av hudsensibilisering har
rapporterats. Kan i sällsynta fall orsaka bronkospasmer i individer med astma.
Damm från krossade tabletter kan verka irriterande på luftvägarna.
Enligt FASS klassificering av läkemedel i samband med graviditet tillhör preparatet kategori C.
För skyddsåtgärder under graviditet hänvisas till lokala instruktioner.

Skyddsåtgärder vid hantering
Iaktta försiktighet vid hantering av läkemedlet, undvik direktkontakt.
Använd lämpliga skyddshandskar.

Åtgärder vid spill och avfallshantering
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Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner eller lämnas till
apotek.

Första hjälpen
Hudkontakt:
Ta genast av förorenade kläder, skölj huden med vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och
vatten.
Ögonkontakt:
Skölj genast med mycket vatten eller ögonsköljvätska.
Inandning:
Förflytta till frisk luft. Skölj näsa och mun med vatten.
VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information
För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta
Giftinformationscentralen, tel 112.
Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda
arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt
om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till
arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan
därför behöva kompletteras.
Revisionsdatum: 12/2018
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