
MIGRIL-TABLETTER
Aktiv(a) substans(er):KAFFEIN / CYKLIZIN HYDROKLORID / ERGOTAMIN TATRAT

(26,25 cm)

Neutral kod krävs inte på broschyrens konstverk.

4:e vecket

(26,25 cm)

3:e vecket

(26,25 cm)

2:a vecket

(26,25 cm)

1:a vecket

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN 
MIGRIL®-TABLETTER
Ergotamintartrat 2mg, cyklizinhydroklorid 50mg och 
koffeinhydrat 100mg
Läs noga igenom denna 

bipacksedel innan du börjar ta 

detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel. Du kan 
behöva läsa den igen medan du får 
din behandling.
- Om du har ytterligare frågor, 
fråga din läkare eller
apotekare.
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- Detta läkemedel har ordinerats åt 
dig. Ge det inte vidare till andra. Det 
kan skada dem, även om deras 
symtom är desamma som dina.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte 

nämns i denna information, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

I denna broschyr:

1. Vad Migril® tabletter är och vad de används för
2. Innan du tar Migril® tabletter
3. Hur du använder Migril® tabletter

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Migril® tabletter ska förvaras

6. Ytterligare information

1. Vad Migril® tabletter är och vad de används för

8:e vecket

(26,25 cm)

7:e vecket

(26,25 cm)

6:e vecket

(26,25 cm)

5:e vecket

(26,25 cm)

Namnet på ditt läkemedel är Migril® Tabletter; dessa tabletter tillhör en grupp 

läkemedel som kallas vasokonstriktorer och antiemetika. Vasokonstriktorer 

orsakar förträngningar av blodkärlen och antiemetika gör att du inte känner dig 

illamående.

Migril® tabletter används vid behandling av migrän för att lindra 

symtomen och för att förhindra att attacken förvärras.
2. Innan du tar Migril® Tabletter Du 
ska inte ta Migril® Tabletter om:
• du   är allergisk (överkänslig) mot ergotamintartrat, 

cyklizinhydroklorid, koffeinhydrat eller mot något av övriga 

innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6, Ytterligare information)
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• du   lider av njur- eller leversjukdom
• du   lider av angina, kranskärlssjukdom eller högt blodtryck

• du   lider av temporal arterit
• du   lider av ett tillstånd som kallas porfyri som påverkar levern, 
huden eller blodet
• du   har problem med cirkulationen eller krampliknande smärtor i benet 

orsakade av dålig cirkulation

• du   har en överaktiv sköldkörtel (hypertyreos)
• du   tar läkemedel som används för att behandla bakterieinfektioner (t.ex. 

quinupristin, dalfopristim, azitromycin, erytromycin eller klaritromycin)

• du   tar läkemedel som används för att behandla virusinfektioner 

(proteashämmare t.ex. amprenavir, ritonavir, nelfinavir eller indinavir)

• du   tar läkemedel som används för att behandla svampinfektioner (t.ex. 

ketokonazol eller itrakonazol)

• du   tar läkemedel som används för att behandla sår (t.ex. cimetidin)

• du   är gravid, vill bli gravid eller ammar. Migril® tabletter 
rekommenderas inte för barn.
Tala med din läkare eller apotekspersonal om:

• du   har hepatit

•
•
•
•
•
•
•

du har anemi
du har problem med ditt hjärta du 
har en blockering av tarmen du har 
en svullen prostatakörtel
du lider av glaukom (högt tryck i ögongloben) du har 
problem med att passera vatten
du är äldre.

Tar andra mediciner
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen 
har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av behandling med
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Migril® tabletter:

• betablockerare: läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, 

hjärtsvikt eller angina och kan ha ordinerats för behandling av migrän
• andra läkemedel som används för att behandla migrän (t.ex. zolmitriptan, 

almotriptan, sumatriptan, rizatriptan. frovatriptan). Det är viktigt att inte ta dessa 

läkemedel under 24 timmar efter att du tagit Migril® tabletter och inte ta Migril® 

Tabletter under 6 timmar efter att du tagit något av dessa läkemedel

• eletriptan (används för att behandla migrän). Det är viktigt att inte ta detta 

läkemedel under 24 timmar efter att du tagit Migril® tabletter och inte ta Migril® 

Tabletter under 24 timmar efter att du tagit eletriptan

• saquinavir (används vid behandling av HIV och andra virusinfektioner)

• metronidazol (används för att behandla vissa typer av infektioner)

• mexiletin (används för att behandla hjärtfel)

• disulfiram (används för att behandla alkoholberoende)

• litium (används för att behandla manodepressiv sjukdom)

• klotrimazol och flukonazol (används för att behandla svampinfektioner)

• fenytoin (används vid behandling av epilepsi)
• glyceryltrinitrat (används för att lindra angina)

• diazepam (används för att behandla ångest eller sömnlöshet)

• atropin (används för att behandla tarmspasmer eller som premedicinering 

före anestesi)

• p-piller (p-piller), hormoninjektioner eller 
hormonersättningsbehandling (HRT)
• läkemedel som används för att behandla väsande andning (t.ex. 

teofyllin) och avsvällande medel (t.ex. fenylefrin eller pseudoefedrin)

• läkemedel som används för att behandla depression (t.ex. nefazodon, fluoxetin 

och fluvoxamin), tricykliska antidepressiva medel (t.ex. dotiepin, amitriptylin) och 

monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare, t.ex. fenelzin)

• andra läkemedel som används för att behandla bakterieinfektioner såsom kinoloner 

(t.ex. ciprofloxacin) eller tetracykliner.

Intag av Migril® tabletter med mat och dryck

• Grapefruktjuice bör undvikas när du tar dessa tabletter eftersom det kan 
öka risken för biverkningar

• Rök eller drick inte alkohol medan du tar detta 
läkemedel. Graviditet och amning
Du ska inte ta Migril® tabletter om du är gravid, vill bli gravid 
eller ammar.
Köra bil och använda maskiner

Det är möjligt att dessa tabletter kan få dig att känna dig dåsig. Kör inte bil eller 

använd maskiner om det påverkas.

Viktig information om några av innehållsämnena i Migril® tabletter
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Detta läkemedel innehåller laktos och glukos. Om din läkare har sagt 
till dig att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du 
tar detta läkemedel).
103819/4
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"sulfosuccinat" till "sulfosuccinat" & tog bort det extra 
ordet "ta" från punkt nr 6)

Du bör också söka medicinsk hjälp omedelbart om:

• om du utvecklar blåhet, kyla, domningar eller stickningar i händer 

eller fötter

• om du har huvudvärk de flesta dagar och den bara lindras genom att ta 

mer av detta läkemedel.

Du bör tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har någon av 

följande biverkningar:

• huvudvärk, illamående, kräkningar, muntorrhet

• förstoppning, magsmärtor, diarré
• dåsighet, yrsel, (inklusive svindel)
• förvirring, ångest eller depression
• upplever hallucinationer
• sömnstörningar inklusive sömnlöshet
• svårigheter att passera vatten

• muskelkramper, ledvärk eller smärta i benen
• smärta i buken och svullnad i ett ben
• svullnad av huden eller klåda

• kyla och vithet i händer och fötter eller nålar
• en stickande känsla över huden eller domningar

• gulfärgning av huden och allmän svag känsla
• dimsyn eller andra synstörningar (som du inte tror har samband 
med din migrän).
Andra biverkningar som har rapporterats inkluderar:

• en ökning eller minskning av blodtrycket, svimning

• snabb och svag puls, långsam eller oregelbunden hjärtslag, eller 
ökad känsla av hjärtslag

1:a vecket

(26,25 cm)

2:a vecket

(26,25 cm)

3:e vecket

(26,25 cm)
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4:e vecket

(26,25 cm)

6. Ytterligare information

Hur Migril® tabletter ser ut och innehållet i förpackningen Varje vit 
rund tablett är märkt med en skåra, CP och 'A4A' på samma sida. 
Dessa finns i burkar med 100 tabletter.
Andra format
För att lyssna på eller begära en kopia av denna information i punktskrift, storskrift 

eller ljud, ring gratis: 0800 198 5000 (endast Storbritannien)

5:e vecket

Vad Migril® tabletter innehåller

De aktiva ingredienserna är: ergotamintartrat 2mg, 
cyklizinhydroklorid 50mg och koffeinhydrat 100mg.
Övriga innehållsämnen är: laktos, majsstärkelse, flytande glukos och 
glukos, amarant, dioktylnatriumsulfosuccinat, gelatin, 
natriummetabisulfat och magnesiumstearat.

(26,25 cm)

Som kan hända med vilken medicin som helst, kan ett fåtal personer utveckla en 

allergisk reaktion. Om du upplever något av följande, sök omedelbart medicinsk 

hjälp:

• utslag, klåda, andningssvårigheter.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga din 

apotekspersonal hur du gör av med läkemedel som inte längre behövs. 

Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6:e vecket

Liksom alla läkemedel kan Migril® tabletter orsaka biverkningar men alla 

användare behöver inte få dem. Överskrid inte den maximala dosen eller ta 

tabletterna oftare än vad som anges i denna bipacksedel, detta kan leda till 

beroende av detta läkemedel såväl som andra allvarliga biverkningar.

Förvara utom syn- och räckhåll för barn.
• Förvara inte över 25°C. Förvara inte i originalförpackningen
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överför dina tabletter till en annan behållare.

• Ta inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten eller om det 
visar tecken på försämring såsom missfärgning. Utgångsdatumet avser 
den sista dagen i månaden.

(26,25 cm)

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Migril® tabletter ska förvaras

Var beredd att ge följande information: 
Produktnamn

Referensnummer

Migril tabletter

29831/0090

Detta är en tjänst som tillhandahålls av Royal National Institute for Blind People. 

Innehavare av försäljningstillstånd:

Wockhardt UK Ltd., Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, 

Storbritannien. Tillverkare:

CP Pharmaceuticals Ltd., Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, Storbritannien.

7:e vecket

Om du glömmer att ta Migril® tabletter

Om du glömmer en dos, ta en till så snart du kommer ihåg. Om det 
nästan är dags för din nästa dos, ta inte den missade dosen alls. Ta 
ALDRIG en dubbel dos för att kompensera för den missade.

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, 

apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta 

inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns 

i denna bipacksedel. Du kan också rapportera 

biverkningar direkt via Yellow Card Scheme på 

www.mhra.gov.uk/yellowcard.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att ge mer information om 

detta läkemedels säkerhet.
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(26,25 cm)

Om du har tagit mer Migril® tabletter än du borde
Om du (någon annan eller ett barn) tar fler tabletter än vad du bör 
kontakta din närmaste akutmottagning eller din läkare 
omedelbart. Ta alltid med dig behållaren även om den är tom.

stängningsvinkelglaukom

minskad blodtillförsel eller koagulering i kroppens artärer eller 
hjärnblockering av artärerna i hjärtat
smärta i bröstet eller andnöd 
förtjockning av vävnaderna i lungorna 
skakningar och kramper
kallbrand
blåhet i huden 
feber
förändringar i blodet som orsakar en 

tendens att lätt blöda eller få blåmärken.

Produktlicensnummer: PL 29831/0090 

Denna broschyr reviderades senast 08/2015.

Migril® är ett varumärke som tillhör CP Pharmaceuticals Limited ©1998 

103819/4

222744

8:e vecket

Ta alltid Migril® tabletter enligt din läkares anvisningar. Din läkare kommer att 

bestämma rätt dos för dig; detta kommer att stå på apotekarens etikett. Kontrollera 

detta noggrant, det kommer att berätta hur många tabletter du ska ta och hur ofta du 

ska ta dem.

Det är viktigt att du inte tar mer än den dos som överenskommits med 
din läkare.

• Den vanliga dosen för vuxna är en tablett så snart som möjligt efter de 

första tecknen på migrän.

• Extra doser på en halv till en tablett med en halvtimmes intervall 
kan behövas i vissa fall.
• Ta inte mer än 4 tabletter under en attack och inte mer än 3 tabletter 

under en 24-timmarsperiod. Du måste lämna ett mellanrum på minst 4 

dagar innan du tar fler tabletter.

• Ta inte mer än 6 tabletter per vecka.
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• Ta inte mer än två kurser Migril® tabletter per månad. Ta inte Migril® 
tabletter regelbundet eller för att förhindra ett migränattack. Regelbunden 
användning kan leda till beroende och "rebound-huvudvärk", vilket i sin tur 
kan leda till att du tar tabletter oftare.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(26,25 cm)

3. Hur du använder Migril® tabletter

Vidare information
Rådfråga alltid din vårdgivare för att säkerställa att informationen som visas på denna sida gäller dina 

personliga omständigheter.
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