
Hem →Läkemedel, örter och kosttillskott → Eletriptan

URL till denna sida: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603029.html

Eletriptan
uttalas som (el ih trip' tan)

hur är denna medicin utskriven?

Eletriptan används för att behandla symtom på migränhuvudvärk (svår pulserande huvudvärk som 
ibland åtföljs av illamående och känslighet för ljud och ljus). Eletriptan är i en klass av läkemedel som 
kallas selektiva serotoninreceptoragonister. Det fungerar genom att minska blodkärlen i hjärnan, 
stoppa smärtsignaler från att skickas till hjärnan och blockera frisättningen av vissa naturliga ämnen 
som orsakar smärta, illamående och andra symtom på migrän. Eletriptan förhindrar inte 
migränattacker eller minskar antalet huvudvärk du har.

hur ska detta läkemedel användas?

Eletriptan kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis vid det första tecknet på 
migränhuvudvärk. Om dina symtom förbättras efter att du tagit eletriptan men återkommer efter 2 timmar eller 
längre, kan du ta en andra tablett. Men om dina symtom inte förbättras efter att du tagit eletriptan, ta inte en andra 
tablett innan du har ringt din läkare. Din läkare kommer att tala om för dig det maximala antalet tabletter du får ta 
under en 24-timmarsperiod. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller 
apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta eletriptan exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre 
av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Du kan ta din första dos av eletriptan på en läkarmottagning eller annan medicinsk anläggning där du kan 
övervakas för allvarliga reaktioner.

Ring din läkare om din huvudvärk inte blir bättre eller uppstår oftare efter att du tagit eletriptan.

Om du tar eletriptan oftare eller längre än den rekommenderade tidsperioden kan din huvudvärk 
förvärras eller uppstå oftare. Du bör inte ta eletriptan eller någon annan huvudvärkmedicin i mer än 10 
dagar per månad. Ring din läkare om du behöver ta eletriptan för att behandla mer än tre huvudvärk 
under en månadsperiod.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.
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bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar eletriptan,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot eletriptan, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i eletriptan tabletter. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

ta inte eletriptan om du har tagit någon av följande mediciner under de senaste 24 timmarna: andra 
selektiva serotoninreceptoragonister som almotriptan (Axert), frovatriptan (Frova), naratriptan 
(Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex, i Treximet), eller zolmitriptan (Zomig); eller 
mediciner av ergottyp såsom bromokriptin (Parlodel), kabergolin, dihydroergotamin (DHE 45, 
Migranal), ergoloida mesylater (Hydergine), ergonovin (Ergotrate), ergotamin (Cafergot, Ergomar), 
metylergonovin (Methergin), methysergid), och pergolid (Permax). Ta inte eletriptan inom 72 timmar 
efter klaritromycin (Biaxin), itrakonazol (Sporanox), ketokonazol (Nizoral), nefazodon (Serzone), 
nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) och troleandomycin (TAO).

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar. Var noga 

med att nämna något av följande: paracetamol (Tylenol); antidepressiva medel som amitriptylin (Elavil), amoxapin (Asendin), klomipramin (Anafranil), 

desipramin (Norpramin), doxepin (Adapin, Sinequan), imipramin (Tofranil), nortriptylin (Aventyl, Pamelor), protriptylin (Vivactil) och trimipramin 

Surmontil); aspirin och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDS) såsom ibuprofen (Advil, Motrin) och naproxen (Aleve, Naprosyn); 

erytromycin (EES, E-Mycin, Erytrocin); flukonazol (Diflucan); selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom citalopram (Celexa), escitalopram 

(Lexapro), fluoxetin (Prozac, Sarafem), fluvoxamin (Luvox), paroxetin (Paxil) och sertralin (Zoloft); selektiva serotonin/noradrenalinåterupptagshämmare 

(SNRI) såsom desvenlafaxin (Pristiq), duloxetin (Cymbalta), sibutramin (Meridia) och venlafaxin (Effexor); och verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan). 

Tala även om för din läkare eller apotekspersonal om du tar följande mediciner eller har slutat ta dem under de senaste två veckorna: isokarboxazid 

(Marplan), fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl) och tranylcypromin (Parnate). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig 

noggrant för biverkningar. Tala även om för din läkare eller apotekspersonal om du tar följande mediciner eller har slutat ta dem under de senaste två 

veckorna: isokarboxazid (Marplan), fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl) och tranylcypromin (Parnate). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina 

mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Tala även om för din läkare eller apotekspersonal om du tar följande mediciner eller har slutat ta 

dem under de senaste två veckorna: isokarboxazid (Marplan), fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl) och tranylcypromin (Parnate). Din läkare kan behöva 

ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft hjärtsjukdom; en hjärtattack; angina (bröstsmärta); 
oregelbundna hjärtslag; stroke eller 'mini-stroke'; eller cirkulationsproblem som åderbråck, blodproppar i 
benen, Raynauds sjukdom (problem med blodflödet till fingrar, tår, öron och näsa), eller ischemisk 
tarmsjukdom (blodig diarré och magsmärtor orsakade av minskat blodflöde till tarmar). Din läkare kan säga 
till dig att inte ta eletriptan.

tala om för din läkare om du röker eller är överviktig; om du har eller någonsin har haft högt blodtryck, diabetes, 
högt kolesterol eller njur- eller leversjukdom; om du har gått igenom klimakteriet (livsförändring); eller om några 
familjemedlemmar har eller någonsin har haft hjärtsjukdom eller stroke.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du planerar att vara 
sexuellt aktiv medan du tar denna medicin, prata med din läkare om effektiva 
preventivmedelsmetoder. Om du blir gravid medan du tar eletriptan, kontakta din läkare.

du ska veta att eletriptan kan göra dig dåsig. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du vet hur 
detta läkemedel påverkar dig.

prata med din läkare om dina huvudvärksymtom. Eletriptan ska inte användas för att behandla vissa typer 
av migränhuvudvärk (hemiplegisk eller basilär migrän) eller andra typer av huvudvärk (som 
klusterhuvudvärk).

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Tala med din läkare om att dricka grapefruktjuice medan du tar detta läkemedel.
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hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Eletriptan kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

svaghet

trötthet

orolig mage

halsbränna

yrsel

dåsighet

huvudvärk

torr mun

illamående

känna sig varm eller kall

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

täthet, smärta, tryck eller tyngd i bröstet, halsen, nacken eller käken

långsamt eller svårt tal

svaghet eller domningar i en arm eller ett ben

kräkningar

plötslig eller kraftig magsmärta

blodig diarré

förstoppning

snabba, bultande eller oregelbundna hjärtslag

andnöd

bryta ut i kallsvettning

yrsel

kallsvett

svårigheter att andas eller svälja

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben

heshet

nässelfeber

utslag

klåda
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blekhet eller blå färg på fingrar och tår

smärta, sveda eller stickningar i händer eller fötter

Eletriptan kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar 
denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan 
äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din 
medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala 
sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för 
säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har 
tillgång till ett återtagningsprogram.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare. Ditt blodtryck bör kontrolleras regelbundet.

Du bör föra huvudvärksdagbok genom att skriva ner när du har huvudvärk och när du tar 
eletriptan.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, såväl som alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra dieter.
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kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på 
sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Relpax®
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