Många patienter har svårt att svälja tabletter
Svårigheter att svälja tabletter och kapslar är ett utbrett problem bland patienter. Två stora grupper som
ofta har svårt att svälja tabletter är barn (t.ex. då de ska ta illasmakande läkemedel som penicillin) och
äldre med sväljsvårigheter (t.ex. beroende på dysfagi eller xerostomi).
Många andra har också svårt att svälja tabletter. I en norsk studie bland 6158 personer, uppgav 30 % av
kvinnorna och 15 % av männen mellan 20-69 år att de hade svårt att svälja tabletter [1].
Den höga frekvensen av svårigheter att svälja tabletter återspeglas även i det stora antalet tabletter som
krossas. Krossade tabletter smakar dock ofta mycket illa och många tabletter får inte krossas (t.ex.
depot, entero, etc).
Svårigheter att svälja tabletter orsakar inte bara obehag för en stor del av befolkningen, det påverkar
även följsamheten till ordination negativt vilket kan leda till mindre effektiv medicinering [2].

MEDCOAT®
MEDCOAT® tablettöverdrag är en prisbelönt svensk produkt med vilken användare själv kan förse
tabletter och kapslar med ett tunt överdrag strax innan intag.
MEDCOAT® gör tabletter:
• Lättare att svälja
Drageringen blir hal i munnen och är salivstimulerande vilket gör tabletter lättare att svälja.
• Välsmakande
Drageringen maskerar tablettens ursprungliga smak och ersätter den med en god smak av citrus.
MEDCOAT® säljs på apotek utan koppling till något läkemedel och kan användas för att dragera tabletter
och kapslar av olika typ och storlek. MEDCOAT® kan även användas för att dragera delade tabletter och
drageringen döljer då effektivt de skarpa kanter och den smak som kan uppkomma vid brottytan.
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Klinisk studie av MEDCOAT®
En klinisk studie har genomförts för att utvärdera MEDCOAT®:s förmåga att underlätta intaget av tabletter
samt maskera smaken på illasmakande tabletter [3]. Studien utfördes på 41 friska personer med problem
att svälja tabletter. Försökspersonerna fick svälja tre olika tabletter, med och utan dragering. Resultatet
visade att i 98% av fallen tyckte försökspersonerna att det var lättare att svälja tabletter dragerade med
MEDCOAT®. Samtliga försökspersoner uppgav även att MEDCOAT® helt maskerade smaken på en tablett
smaksatt med ett bittert smakämne. Studien har publicerats i Pharmacy World & Science volym 32, 2010.
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MEDCOAT® är säker att använda
MEDCOAT® innehåller endast vanliga livsmedelsklassade ingredienser (ca 0,2 g per överdrag) och är
klassificerad som en livsmedelsprodukt.
En litteraturstudie avseende risker för interaktion mellan ingredienserna i MEDCOAT® och läkemedel har
utförts. Studien genomfördes av Folke Sjöqvist, professor emeritus i klinisk farmakologi vid Karolinska
Institutet. Studien påvisade inga risker för att ingredienserna i MEDCOAT® skulle kunna interagera med
läkemedel på ett sådant sätt att läkemedlets effekt påverkas [4].
En studie har även utförts på Institutionen för farmaci på Biomedicinskt Centrum vid Uppsala Universitet
för att verifiera att MEDCOAT®s dragering löses upp snabbt efter intag. Studien visade att MEDCOAT®
drageringen löses upp efter i genomsnitt 47 sekunder och hindrar därmed inte läkemedlets frisättning [5].
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Hur används MEDCOAT®?
En förpackning MEDCOAT® innehåller 10-30 st applikatorer beroende på förpackningsstorlek. Varje
applikator kan användas för att dragera två små eller en stor tablett.
Innan en tablett skall tas avlägsnas först folien från en applikator. Därefter appliceras drageringen genom
att tabletten trycks genom applikatorn och ut genom ett hål i ett elastiskt membran i botten av applikatorn
vilket utvidgas och formar en tunn dragering över hela tablettens yta. Därefter skall man vänta fem
sekunder innan tabletten vrids och sedan avlägsnas med ett ryck. Tabletten sväljes sedan med
rekommenderad mängd vatten. Instruktionsfilm och mer information finns på www.medcoat.se.

MEDCOAT® kan användas för personer som:
• Har svårt att svälja eller känner obehag vid sväljning av tabletter och kapslar
• Ska ta stora eller svårsvalda tabletter som inte får krossas eller delas
• Ska ta illasmakande medicin (t.ex. kortison, antibiotika, metformin, etc)
• Lider av muntorrhet och därav har svårt att svälja tabletter och kapslar

Vad innehåller MEDCOAT®?
Maltitolsirap, vegetabiliskt fett, citronsyra, emulgeringsmedel (sackarosestrar av fettsyror), gelatin, naturligt
färgämne (kurkumin), naturliga aromämnen.

Förpackning
MEDCOAT® säljs förpackad i en återförslutningsbar påse. Varje påse innehåller 10-30 st applikatorer,
beroende på förpackningsstorlek, samt en bipacksedel.

Tillverkare
MEDCOAT® är utvecklad och tillverkad av Med Coat AB, ett företag baserat i Stockholm med
produktionsanläggning i Karlshamn.
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