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Velg rett medisin når uhellet er ute
Her gir vi deg oversikten over hva slags medisiner turister ofte
trenger i Thailand. Hvis du blir syk har et litt større apotek mest
sannsynlig den medisinen du trenger.
AV: ELISABETH GRIMSØ

Vi har tatt en prat med allmennpraktiserende lege Donna Robinson i
Bangkok. Hun sier at mange helsemessige ferieproblemer faktisk kan
unngås med litt planlegging. Hun
sier at reisende bør sørge for at de
er oppdatert på de viktigste vaksinasjoner. Stivkrampevaksinen anbefales hvert tiende år hos voksne,
spesielt hvis en skal reise til litt avsidesliggende steder.
– Akutte problemer er en ting,
men ting som forkjølelse, hodepine,
influensa, diaré og oppkast kan også
lett ødelegge ferien, sier Robinson.
– Jeg anbefaler at folk pakker et
førstehjelpsskrin hvor de også tar
med smertestillende midler som
kan fåes uten resept, sier legen. Hun
foreslår at personer med kroniske
Sykdom/skade

helseproblemer sørger for at de er forberedt på eventuelle komplikasjoner.
Hoste og forkjølelse
Vanligvis kan forkjølelse behandles
med symptomatiske medisiner. Hvis
hosten, forkjølelsen eller den såre
halsen blir verre over tid vil et antibiotikum som Amoxil være effektivt.
Hvis du er allergisk mot penicillin så
er noe som kalles clarithyromycin et
godt alternativ. Du kan få disse medisinene fra lokale apotek, for eksempel på Boots eller Watsons.
Diaré og oppkast
Selv om maten er godt tilberedt kan
uvant mat likevel føre til en urolig
mage. Gastroenteritt og diaré er vanlig. Ta gjerne med deg medisiner
Medisinsk behandling
(til voksen person)

Lege Donna Robinson i Bangkok gir
råd mot vanlige ferielidelser. (Foto:
Elisabeth Grimsø)

som Motilium, som hjelper til å holde maten nede, og også Loperamid,
som kan tas for diaré. Det er også
svært viktig å holde seg hydrert.
Voksne kan ta Ciprofloxacin, 250
mg to ganger daglig, og probiotika,
f. eks. Bioflor, hvis diaréen fortsetter.
Merknader

Hoste og forkjølelse

Paracetamol 500 mg. 1-2 tabletter
hver 4-6 time for feber. Antihistamin kan lette symptomene.

Hvil og husk å få i deg nok væske

Allergi, rennende nese eller
øyne, nysing, høysnue

Loratidine 5-10 mg. tablett, en gang
om dagen på kveldstid.

Må ikke tas hvis en er gravid eller ammer.

Diaré 1

Imodium (Loperamide) 2 mg. kapsel. Ta 1 tablett etter hver løse avføring, opptil 6 ganger i timen.

Ikke ta Imodium hvis du har
diaré på grunn av antibiotika,
dysenteri eller hvis du har alvorlig kolitt.

Diaré 2

Oreda (elektrolytt «doseposer»).
Ciprofloxacin (Cifloxin) ta 500 mg.
to ganger om dagen i 3 dager

Å få i seg nok drikke er svært
viktig.

Hodepine, smerter, verking
eller feber.

Paracetamol 500 mg. tabletter. 1-2
tabletter etter behov hver 4-6 time.

Paracet kalles også for Tylenol.

Gastritt og halsbrann

Gaviscon (antacid). Ta 1 tablett etter
behov opp til 3 ganger daglig.

Forstuinger og muskelspenninger

Ibuprofen 400 mg. Ta en tablett etter behov hver 8-12 time.

Sår hals og hoste som vedvarer og antibiotika er nødvendig

Amoxil 500 mg. (flytende) to ganger
om dagen i en uke. Hvis allergi mot
penicillin velg clarithyromycin.

Soppinfeksjon i hud

Daktarin kan brukes på de utsatte
stedene to ganger daglig.

Sår hals

Mybrain camomille sugetabletter

Oppkast

Motilium 10 mg. 2 ganger om dagen
etter behov

Hudinfeksjoner og kutt

Smør på Bactroban eller Fucidin
antibiotisk salve
Doxycycline 100 mg, ca 40 tabletter
tilsammen

Ikke ta ibuprofen hvis du har en
historie med magesår eller allergi mot acetylsalisylsyre.

Unngå øyekontakt.

Tas en gang daglig på samme
tidspunkt hver dag. Start 1-2
dager før du reiser og fortsett i 4
Forebyggende mot malaria
uker etter reisens slutt. Områder
som er utsatt for malaria er eksempelvis Laos og Burma.
Medisinene i denne oversikten kan kjøpes i Thailand og brukes til å behandle vanlige helseproblemer.

Førstehjelp
Hvis du planlegger «opplevelsesferie», for eksempel med fotturer
eller camping, er det en god idé å
ta med seg noen grunnleggende
førstehjelpsforsyninger. De vanligste skadene er mindre kutt og forstuinger. Dette kan håndteres. For
kutt er det viktig å vaske med rent
vann og deretter bruke en antibiotikakrem som Fucidin eller Bactroban.
Dette skulle være tilstrekkelig for å
stoppe eventuelle infeksjoner. For et
åpent sår kan du bruke det antiseptiske middelet Betadine for deretter
å lukke såret med sterile plastre fra
for eksempel Opsite eller Excare.
Ved forstuinger kan en bruke elastisk bandasje, og etterpå følgende:
Hvile og nedkjøling ved hjelp av is.
Sørg for at bandasjen sitter tett og
hold området med forstuelsen hevet.
Unngå mygg og insektbitt
Mygg er en vanlig årsak til bekymring når du reiser rundt i Sørøst-Asia.
Mygg er nemlig bærer av malariaog dengue-virus. Hvis du reiser til
en destinasjon som er kjent for å
ha store mengder mygg som bærer
patogener, er det anbefalt å ta malariatabletter – for eksempel Doxycycline – samt å bruke rikelig med
myggmiddel. Det bør også nevnes at
hvis du er blitt bitt, så er det viktig å
holde hendene unna bittstedet.
Land med malaria
I Thailand er det ifølge Donna Robinson tilnærmet null sannsynlighet
for å få malaria. Det samme er tilfellet med Vietnam. Når det gjelder
reiser i Laos og Myanmar anbefales
det ofte vaksinasjon mot malaria.
Et helseråd mange glemmer er at
det også kan være kaldt i tropene!
Dette skjer normalt kun i nordlige
strøk uten tilknytning til hav. Men
også på tog, fly og buss kan det være
veldig kaldt når de skrur på aircondition på fullt. Ta derfor med deg litt
varmt tøy.
Husk ellers at du befinner det i et
varmt og fuktig klima, som gir gode
vekstvilkår for bakterier og virus.
Hvis du for eksempel får et kutt, bør
ekstra oppmerksomhet rettes mot
rengjøring med alkohol og dekking
av såret for å hindre hudinfeksjoner.

Ta med dette på tur:
▪ Plaster
▪ Engangshansker
▪ Gasbind (sterile)
▪ Liten saks
▪ Micropore (papirtape)
▪ Tensocrepe elastisk bandasje

