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Memantin
uttalas som (mem' en tonåring)

hur är denna medicin utskriven?

Memantin används för att behandla symtomen på Alzheimers sjukdom (AD; en hjärnsjukdom som långsamt förstör 

minnet och förmågan att tänka, lära, kommunicera och hantera dagliga aktiviteter). Memantin är i en klass av 

läkemedel som kallas NMDA-receptorantagonister. Det fungerar genom att minska onormal aktivitet i hjärnan. 

Memantin kan förbättra förmågan att tänka och komma ihåg eller kan bromsa förlusten av dessa förmågor hos 

personer som har AD. Emellertid kommer memantin inte att bota AD eller förhindra förlust av dessa förmågor 

någon gång i framtiden.

hur ska detta läkemedel användas?

Memantine kommer som en tablett, en lösning (vätska) och en förlängd frisättning (långverkande) kapsel att ta 
genom munnen. Lösningen och tabletten tas vanligtvis en eller två gånger om dagen med eller utan mat. 
Kapseln tas en gång om dagen med eller utan mat. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din 
läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. För att hjälpa dig komma ihåg att ta memantin, 
ta det vid ungefär samma tid(er) varje dag. Ta memantin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre 
av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Svälj kapslarna med förlängd frisättning hela; tugga, dela eller krossa dem inte. Om du inte kan svälja 
kapslarna med förlängd frisättning kan du försiktigt öppna en kapsel och strö innehållet på en sked äppelmos. 
Svälj denna blandning omedelbart utan att tugga den. Spara inte denna blandning för att användas vid ett 
senare tillfälle.

Om du tar oral lösning, följ tillverkarens anvisningar för att mäta din dos med den orala sprutan 
som medföljer medicinen. Spruta långsamt läkemedlet från sprutan i ett mungip och svälj det. 
Blanda inte läkemedlet med någon annan vätska. När du har tagit din medicin, följ tillverkarens 
anvisningar för att återförsluta flaskan och rengöra den orala sprutan. Fråga din apotekspersonal 
eller läkare om du har några frågor om hur du använder detta läkemedel.

Din läkare kommer förmodligen att börja med en låg dos memantin och gradvis öka din dos, inte mer 
än en gång i veckan.

Memantin hjälper till att kontrollera symtomen på Alzheimers sjukdom men botar den inte. Fortsätt att ta 
memantin även om du mår bra. Sluta inte ta memantin utan att prata med din läkare.
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Fråga din läkare eller apotekspersonal 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.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar memantin,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot memantin, andra mediciner eller något av 
innehållsämnena i memantintabletter, kapslar och oral lösning. Fråga din apotekspersonal eller kontrollera 
tillverkarens patientinformation för en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar. Var noga med att nämna något av följande: 
acetazolamid (Diamox); amantadin; dextrometorfan (Robitussin, andra); metazolamid 
(nepatazan); kaliumcitrat och citronsyra (Cytra-K, Polycitra-K); natriumbikarbonat (Soda Mint, 
bakpulver); och natriumcitrat och citronsyra (Bicitra, Oracit). Din läkare kan behöva ändra doserna 
av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller har en urinvägsinfektion nu eller om du utvecklar en under din behandling 
med memantin och om du har eller någonsin har haft kramper, svårigheter att urinera eller njur- eller 
leversjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du tar memantin, kontakta din läkare.

om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar 
memantin.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över 
den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en 
missad dos. Om du glömmer att ta memantin i flera dagar, kontakta din läkare innan du börjar ta medicinen 
igen.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

yrsel

förvirring

aggression

depression

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604006.html 2/5



15/4/22, 12:17 Memantine: MedlinePlus läkemedelsinformation

huvudvärk

sömnighet

diarre

förstoppning

illamående

kräkningar

viktökning

smärta var som helst i kroppen, särskilt i ryggen

hosta

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

andnöd

hallucination (att se saker eller höra röster som inte finns)

Memantin 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
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Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://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.

Symtom på överdosering kan inkludera:

rastlöshet

saktade rörelser

agitation

svaghet

saktade hjärtslag

förvirring

yrsel

ostadighet

dubbel syn

hallucination (att se saker eller höra röster som inte finns)

sömnighet

förlust av medvetande

kräkningar

brist på energi

känna att du eller din omgivning snurrar

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.

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, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra 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

Namenda®

Namenda®Titrering Pak¶
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Namenda XR®

Namzaric®(som en kombinationsprodukt innehållande Donepezil, Memantine)

¶ -Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.
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