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Rectogesic salve 0,4 %
Glyceryltrinitrat har været anvendt 
som lægemiddel i mere end 100 år til 
behandling af brystsmerter.

Glyceryltrinitrat afslapper den 
glatte muskulatur i blod karrene, 
således at karrene udvides, og blod
gennemstrømningen øges. Ved 
smerter  i hjertet som følge af iltmangel 
i hjertemuskulaturen (angina pectoris ) 
bevirker glyceryltrinitrat således, at 
hjertet får mere blod og derved mere 
ilt.

Glyceryltrinitrat har den samme af
slappende virkning på andre typer glat 
muskulatur. 

Endetarmsmusklen består af en indre 
muskel, der består af glat muskulatur 
og en ydre, der består af muskulatur , 
som mere ligner almindelige muskler.

Gennem de sidste 10 år har man an
vendt glyceryltrinitrat  salve til patienter 
med rift i endetarmen  (anal fissur). 
Glyceryltrinitrats afslappende effekt 
bevirker , at de kramper og smerter i 
lukkemusklen, som er forårsaget af 
riften, forsvinder samtidig med at riften 
heler op.

Bivirkninger
Glyceryltrinitrat optages hurtigt 
gennem  slimhinder og hud. Får du for 
stor en dosis kan udvidelsen  af blod
karrene i hovedet give varmefølelse, 
rødme i ansigtet og hovedpine. Det er 
derfor vigtigt, at du overholder dose
ringen på 2 gange dagligt. 

Graviditet
Kan anvendes.

Behandling
En fingerspids 0,4 % Glyceryltrinitrat 
salve smøres ind i endetarms åbningen 
(højst 1 cm op) morgen og aften . 
Såfremt der opstår hovedpine ned
sættes dosis pr gang. Det er vigtigt 
at behandle uden pause i mindst 4 
uger, også selvom smerterne skulle 
for svinde tidligere. Effekten  af salven 
kommer oftest først efter 3  4 uger.

Med denne behandling kan op til  
70 % af personer  med rift i endetarms
åbningen helbredes.

Det er vigtigt, at du undgår forstop
pelse, da det er den væsentligste årsag 
til rifter i endetarmsåbningen.
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Egne notater
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