Teysuno
Nordic Drugs
Kapsel, hård 15 mg/4,35 mg/11,8 mg
(Kapsel med ogenomskinlig vit underdel och en ogenomskinlig brun överdel märkt med
"TC448" i grått)

Cytostatiska/cytotoxiska medel, antimetaboliter
Aktiva substanser:
Gimeracil
Oteracil
Tegafur
ATC-kod:
L01BC53
Läkemedel från Nordic Drugs omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)
Tegafur 15 mg och 20 mg (som efter absorption omvandlas till 5-fluorouracil i kroppen.

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)
Generellt ska cytostatika betraktas som potentiellt karcinogent, teratogent och mutagent. Upprepad
kontakt med hud och ögon kan orsaka irritation. Aktiv substans och/eller aktiv metabolit kan utsöndras i
patientens urin.
Enligt FASS klassificering av läkemedel i samband med graviditet tillhör preparatet kategori D.
För skyddsåtgärder under graviditet hänvisas till lokala instruktioner.

Skyddsåtgärder vid hantering
Vid upprepad kontakt med stort antal kapslar, rekommenderas användning av skyddshandskar. Om
kapslarna går sönder rekommenderas användning av skyddshandskar och munskydd.
Vid all hantering ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:5 "Cytostatika och andra läkemedel med
toxisk effekt" följas. För hantering under graviditet hänvisas till lokala instruktioner.
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Åtgärder vid spill och avfallshantering
Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner (se även
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 "Kemiska arbetsmiljörisker" och AFS 2005:5 ”Cytostatika och
andra läkemedel med toxisk effekt”).

Första hjälpen
Hudkontakt:
Skölj med vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten.
Ögonkontakt:
Skölj genast och mycket noggrant med vatten.
Inandning:
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: 2012-04-05
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