
PREPARATOMTALE 

1. LEGEMIDLETS NAVN

Egazil 0,2 mg depottabletter 

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 depottablett inneholder: hyoscyaminsulfat 0,2 mg 

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 

3. LEGEMIDDELFORM

Depottablett 

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner 

Hypersekresjon, colon irritable, blæretenesmer, galleveisdyskinesier. 

4.2 Dosering og administrasjonsmåte 

Dosering 

Behandlingen innledes med en lav dose som økes gradvis. Vedlikeholdsdoseringen avpasses 

individuelt etter terapeutisk effekt og bivirkninger. Vanlig vedlikeholdsdosering ved kronisk 

bruk er 1-3 depottabletter 2 ganger daglig.  Depottablettene skal svelges hele med et ½ glass 

væske. 

4.3 Kontraindikasjoner 

Prostatahypertrofi med retensjonssymptomer og pylorusstenose. Trangvinklet glaukom 

myasthenia gravis. Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp 

i pkt. 6.1. 

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler 

Ventrikkelretensjon kan forekomme hos pasienter med forsinket ventrikkeltømming (særlig 

ved pylorusnære sår og pylorusdeformasjon). Nøye klinisk og røntgenologisk kontroll er 

nødvendig for å hindre utviklingen av slike komplikasjoner. Antikolinergika bør komme som 

et supplement til annen terapi. 



4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon 

Økt antikolinerg effekt kan oppstå ved bruk sammen med amantadin, antihistaminer, 

fentiaziner, levodopa og tricykliske antidepressiva. Gjensidig opphevet effekt kan oppstå ved 

bruk sammen med metoklopramid. 

4.6 Fertilitet, graviditet og amming 

Graviditet 

Risiko ved bruk under graviditet vurderes som liten. 

Amming 

Hyoscyamin paserer over i morsmelk, men risiko for å påvirkebarnet er liten. Egazil kan 

derfor brukes under amming. 

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner 

Legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner hvis pasienten får 

akkomodasjons forstyrrelser. 

4.8 Bivirkninger 

Bivirkninger av Egazil skyldes i hovedsak den antikolinerge effekten og er doseavhengig. 
Vanlige(>1/100): Gastrointestinale sykdommer: Nedsatt salivaproduksjon med munntørrhet 

(med risiko for tannskader ved langvarig bruk). Obstipasjon. 

Sykdommer i nyre og urinveier: Urinretensjon. 

Øyesykdommer: Akkommodasjonsparese, minsket tåreproduksjon.(Kan 

medføre besvær for brukere av kontaktlinser.) 

Sjeldne(<1/1000): Hud- og underhudssykdommer: Urtikaria og andre allergiske 

hudreaksjoner. 

Andre: Kardiale rytmeforstyrrelser, forsinket ventrikkeltømming og 

ventrikkelretensjon. 

Melding av mistenkte bivirkninger 

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å 

overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å 

melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til 

Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema. 

4.9 Overdosering 

Symptom: Forsterkninger av bivirkninger nevnt i pkt. 4.8. 

Behandling: Fysostigmin. 

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Midler mot funksjonelle gastrointestinale lidelser 

ATC-kode: A03B A03 

http://www.legemiddelverket.no/meldeskjema


Inneholder (-)-hyoscyamin, et antikolinergikum, som er den aktive hovedkomponent i 

belladonna. Effekten er atropinlignende, men -(-)hyoscyamin i Egazil er dobbelt så potent 

som atropin ( -(+)-hyoscyamin). Hyoscyamin virker muskelrelakserende på glatt muskulatur, 

og reduserer dermed gastrisk-og intestinalmotilitet . Reduserer sekresjon, i særlig grad saliva- 

og bronkiesekresjon. 

 

Depottablettskjelettet er fullstendig uoppløselig i fordøyelsesvæskene, men henfaller som 

oftest når den aktive substans utløses. I sjeldne tilfeller kan dog tomme plastskjelett passere 

mave-tarmkanalen og komme tilsynelatende hele ut med avføringen. 
 

5.2 Farmakokinetiske egenskaper 

 

Virkestoffet frigjøres gradvis i løpet av ca. 8 timer, og man oppnår derved en relativt jevn 

effekt med dosering to ganger i døgnet. 
 

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata 
 

Nyere prekliniske data er ikke kjent. 

 
 

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 

 

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer 
 

Polyvinylklorid 

Mannitol (E421) 

Etylcellulose (E462) 

Hydroksipropylcellulose 

Magnesiumstearat (E572) 
 

6.2 Uforlikeligheter 

 

Ikke relevant. 

 

6.3 Holdbarhet 
 

36 måneder. 
 

6.4 Oppbevaringsbetingelser 
 

Oppbevares ved høyst 25°C. 
 

6.5 Emballasje (type og innhold) 
 

Blister: 100 stk. Boks: 250 stk. 

 
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 

 

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering 

 

Ingen spesielle forholdsregler. 



7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Evolan Pharma AB 

Box 120 

182 12 Danderyd 

Sverige  

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

5008 

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 1 februar 1966 

Dato for siste fornyelse: 1 februar 2011 

10. OPPDATERINGSDATO

01.10.2020 


