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pronunțat ca (mex il' e teen )

AVERTISMENT IMPORTANT:

S-a raportat că medicamentele antiaritmice, similare cu mexiletina, cresc riscul de deces sau atac de cord, 
în special la persoanele care au avut un atac de cord în ultimii 2 ani. Mexiletina poate crește șansa de a 
avea aritmii (bătăi neregulate ale inimii) și nu s-a dovedit că ajută persoanele fără aritmii care pun viața în 
pericol să trăiască mai mult. Mexiletina trebuie utilizată numai pentru tratarea persoanelor cu aritmii care 
pun viața în pericol.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua mexiletină.

de ce este prescris acest medicament?

Mexiletina este utilizată pentru a trata anumite tipuri de aritmii ventriculare (ritmuri anormale ale inimii). Mexiletina face parte 

dintr-o clasă de medicamente numite antiaritmice. Funcționează prin blocarea anumitor semnale electrice din inimă pentru a 

stabiliza ritmul cardiac.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Mexiletina vine sub formă de capsulă de luat pe cale orală. Se ia de obicei de trei ori pe zi, la fiecare 8 ore. Unii oameni îl pot 

lua de două ori pe zi, la fiecare 12 ore, după ce aritmiile lor au fost controlate cu mexiletină. Mexiletina trebuie luată cu 

alimente sau cu un antiacid pentru a preveni tulburările de stomac. Luați mexiletină aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. 

Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă 

explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați mexiletină exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin 

sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Probabil că veți fi internat în spital când începeți tratamentul cu mexiletină. Medicul dumneavoastră vă va monitoriza 
cu atenție în această perioadă și atâta timp cât continuați să luați mexiletină. Medicul dumneavoastră vă va începe 
probabil cu o doză medie de mexiletină și vă va crește sau reduce treptat doza, nu mai mult de o dată la 2 până la 3 
zile.

Mexiletina controlează aritmiile, dar nu le vindecă. Continuați să luați mexiletină chiar dacă vă simțiți bine. Nu 

încetați să luați mexiletină fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă încetați brusc să luați mexiletină, dvs
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starea se poate agrava.

există utilizări pentru acest medicament

Mexiletina este, de asemenea, utilizată pentru tratarea neuropatiei diabetice (leziuni ale nervilor cauzate de diabet). Discutați cu medicul 

dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua mexiletină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la mexiletină, lidocaină, orice alte medicamente sau 
oricare dintre ingredientele mexiletinei. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că 

menționați oricare dintre următoarele: acetazolamidă (Diamox); hidroxid de aluminiu-magneziu (Gaviscon, Maalox, Mylanta, altele); amiodarona (Cordarone, Pacerone); atropină (în Lomotil, în Lonox, în Motofen); bupropion (Wellbutrin, 

Zyban); medicamente care conțin cofeină (Cafergot, Esgic, Esgic Plus, Fioricet, NoDoz, Norgesic, altele); clorfeniramină (Chlor-Trimeton); cimetidină (Tagamet); clomipramină (Anafranil); diuretice („pastile de apă”); fluorochinolone cum ar fi 

ciprofloxacina (Cipro), levofloxacina (Levaquin), moxifloxacina (Avelox), norfloxacina (Noroxin) și ofloxacina (Floxin); haloperidol (Haldol); metanamină (Hiprex, Urex); metoclopramidă (Reglan); medicamente narcotice pentru durere; 

fenobarbital; fenitoină (Dilantin, Phenytek); citrat de potasiu (Urocit-K); propafenonă (Rythmol); rifampin (Rifadin, Rimactane); ritonavir (Norvir, în Kaletra); anumiți inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), cum ar fi duloxetina 

(Cymbalta), fluoxetina (Prozac, Sarafem), fluvoxamină și paroxetină (Paxil); bicarbonat de sodiu (Soda Mint, bicarbonat de sodiu); teofilina (Theolair, Theochron, Uniphyl); și ticlopidină (Ticlid). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie 

nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa și cu mexiletina, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate 

medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă. propafenonă (Rythmol); rifampin (Rifadin, Rimactane); ritonavir (Norvir, în Kaletra); anumiți inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), cum ar fi 

duloxetina (Cymbalta), fluoxetina (Prozac, Sarafem), fluvoxamină și paroxetină (Paxil); bicarbonat de sodiu (Soda Mint, bicarbonat de sodiu); teofilina (Theolair, Theochron, Uniphyl); și ticlopidină (Ticlid). Este posibil ca medicul dumneavoastră 

să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa și cu mexiletina, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate 

medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă. propafenonă (Rythmol); rifampin (Rifadin, Rimactane); ritonavir (Norvir, în Kaletra); anumiți inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), cum ar fi 

duloxetina (Cymbalta), fluoxetina (Prozac, Sarafem), fluvoxamină și paroxetină (Paxil); bicarbonat de sodiu (Soda Mint, bicarbonat de sodiu); teofilina (Theolair, Theochron, Uniphyl); și ticlopidină (Ticlid). Este posibil ca medicul dumneavoastră 

să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa și cu mexiletina, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate 

medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă. bicarbonat de sodiu (Soda Mint, bicarbonat de sodiu); teofilina (Theolair, Theochron, Uniphyl); și ticlopidină (Ticlid). Este posibil ca medicul dumneavoastră să 

fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa și cu mexiletina, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate 

medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă. bicarbonat de sodiu (Soda Mint, bicarbonat de sodiu); teofilina (Theolair, Theochron, Uniphyl); și ticlopidină (Ticlid). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa și cu mexiletina, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată un atac de cord, insuficiență cardiacă, tensiune arterială scăzută, boli 

hepatice sau convulsii.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 
timp ce luați mexiletină, adresați-vă medicului dumneavoastră.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 

mexiletină.

trebuie să știți că mexiletina vă poate provoca amețeli sau amețeli. Nu conduceți o mașină și nu folosiți 
utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.

spuneți medicului dumneavoastră dacă utilizați produse din tutun. Fumatul de țigară poate scădea eficacitatea acestui 
medicament.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Discutați cu medicul dumneavoastră despre consumul de băuturi care conțin cofeină în timp ce luați acest medicament.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți vegetarian sau dacă mâncați de obicei cantități mari de citrice, merișoare, 

legume, carne sau produse lactate. Dacă nu consumați în mod regulat cantități mari din aceste alimente, continuați
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dieta ta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 
peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Mexiletina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

arsuri la stomac

modificări ale apetitului

amețeli sau amețeli

tremurarea unei părți a corpului pe care nu o puteți controla

pierderea coordonării

senzație de amorțeală sau furnicături

durere de cap

vedere încețoșată

nervozitate

dificultate de vorbire

umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

eczemă

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

bătăi neregulate ale inimii

dureri în piept

oboseală extremă

sângerări sau vânătăi neobișnuite

lipsa de energie

durere în partea dreaptă sus a stomacului

îngălbenirea pielii sau a ochilor

simptome asemănătoare gripei
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Mexiletina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

somnolenţă

confuzie

greaţă

leșin

ameţeală

senzație de amorțeală sau furnicături

bătăi ale inimii lente, rapide sau neregulate

comă

moarte subita

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la mexiletină.
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Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Mexitil®¶

¶ -Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.
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