
Förkylningsmedel
kan vara.1!!1(~far1iga
NATURLAKEMEDELsom används
mot förkylningar kan ge livsfar-
liga biverkningar. Läkemedelsver-
ket varnar för att naturmedel som
innehåller röd solhatt, echinacea,

kan göra så att ansikte och svalg
svullnar upp, något som ivärsta fall
kan leda till döden.

Esberitox, Echinagard och Kan
Jang är några av de produkter som

innehåller röd solhatt. Risken för
överkänslighetkan innebära att Lä-
kemedelsverketpå nytt prövar om
naturmedlen ska få finnas på den 1
svenska marknaden. SVERIGE8 I
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Läkemedelsverket varnar nu för
att naturläkemedel som inne-
håller echinacea, röd solhatt,
kan orsaka allvarliga biverk-
ningar. Ansikte och svalg kan
svullna upp, något som ivärsta
fall kan leda tilldöden.
Naturmedlenanvändsföratt lindra
symtomenvidförkylning,men kan
i vissa fall ge överkänslighetsreak-
tioner i formavuppsvulletansikte,
öron och läppar och svullna slem-
hinnor i mun och svalg. Det är bi-
verkningar som kan få allvarliga
konsekvenser.

- I och med att svalget svullnar
kan det leda till en kraftig påverkan
på andningsvägarna och i värsta fall
leda till döden, säger Barbro Ger-
den, läkare på Läkemedelsverket.

Hittills har ett fåtal fall av över-
känslighetsreaktion rapporterats in
till Läkemedelsverket och ingen har
ännu avlidit i Sverige.

Men myndigheten har nu skärpt
varningstexten för alla godkända
natiIrläkemedel som innehåller
röd solhatt.

OM EN PERSON DRABBAS av svullet

ansikte, tunga eller svalg eller får
svårighet att svälja under behand-
ling med röd solhatt ska behand-
lingen omedelbart avbrytas och
sjukvården kontaktas, enligt infor-
mationen på Läkemedelsverkets
webbplats.

-Jag tycker att man i de flesta
fall bör åka till akuten, säger Bar-
bro Gerden.

Användningen av förkylningspro-

dukter med röd solhatt har tidigare
ifrågasatts efter att det visats sig att
den påstådda effekten inte har kun-
nat styrkas i vetenskapliga stud~er.
Den nya risken för överkänslighets-
reaktioner gör att balansen mellan
nytta och risk förändras, något som
kan resultera i att de eventuellt tas
bort från marknaden.

-Vi kräver ju inte effektstudier

för att godkänna naturläkemedel
utan det räcker med traditionell
erfarenhet. Med ny kunskap får vi
göra ett förnyat ställningstagande
och kanske även ändra vårt ställ-
ningstagande om dessa produkter,
säger Barbro Gerden på Läkeme-
delsverket.
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Produkter med echinacea
Dessa produkter innehåller
echinacea och kan ge de allvarliga
biverkningarna.
EchinaceaActiveCare
Echinadrops
Echinaforce
Echinagard
Echinatex

Echinova
Echitonil
Esberitox
FriggsEchinacea
KanJang
Salvavidmunsår

Källa: Läkemedelsverket
Echlnagard är ett naturmedel mot
förkylning.


