
   

 

 

Hvilke bivirkninger har Campral? 

Campral kan, som al anden medicin, have bivirkninger. Det er ikke alle 
der oplever bivirkninger, og bivirkningerne er ofte milde og forbigående. 
De mest almindelige bivirkninger er mavesmerter, kvalme, opkastning, 
kløe, manglende evne og lyst til sex.  
 

Hvor længe skal jeg tage Campral? 

Det er almindeligt, at behandlingen med Campral varer 1 år. De mest 
almindelige Lægen forbindelse, spørger lægen til patientens navn og 
CPR nummer 
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Campral kan nedsætte trangen til alkohol, og dermed 
mindske risikoen for tilbagefald. Behandlingen med 
Campral skal altid kombineres med rådgivnings- eller 
behandlingssamtaler. 
Campral virker ikke trangsnedsættende med det 
samme – du skal tage Campral i ca. 7 dage før der 
kan være en trangsnedsættende virkning. Du får den 
første pakke Campral hos Novavi. Hvis du oplever, at 
Campral nedsætter din trang til alkohol, vil lægen 
skrive en recept, så du fremover kan hente Campral 
på apoteket 
 

 

 

 

 

Behandling med Campral 

Hvor mange tabletter Campral skal jeg have? 
Hvis du vejer mere end 60 kg skal du tage 2 tabletter 

Campral morgen, middag og aften – altså 6 tabletter om 

dagen. Vejer du mindre end 60 kg skal du tage det antal 

tabletter, som lægen anviser.  

 

Hvordan skal jeg tage Campral? 
Når du tager Campral, skal du synke tabletterne hele med 

rigeligt væske. Du må ikke knuse eller tygge tabletterne. 

 
Hvad sker der, hvis jeg glemmer at tage 
Campral? 
Du må ikke tage dobbeltdosis, hvis du glemmer at tage 

Campral.  Så springer du den glemte dosis over.  

 

Det skal du vide 

 Kan jeg tåle Campral? 

 Du skal fortælle lægen hvis du: 

 Har nedsat nyrefunktion 

 Har meget nedsat leverfunktion 

 Hvis du er gravid 

 Hvis du ammer 

 Hvis du er under 18 år 

 Hvis du er over 65 år  

 

  


