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Mexiletin
uttalas som (mex il' e teen )

VIKTIG VARNING:

Antiarytmiska läkemedel, liknande mexiletin, har rapporterats öka risken för dödsfall eller 
hjärtinfarkt, särskilt hos personer som har haft en hjärtattack under de senaste 2 åren. Mexiletin kan 
öka risken för arytmier (oregelbundna hjärtslag) och har inte visat sig hjälpa människor utan 
livshotande arytmier att leva längre. Mexiletine ska endast användas för att behandla personer med 
livshotande arytmier.

Tala med din läkare om riskerna med att ta mexiletin.

hur är denna medicin utskriven?

Mexiletine används för att behandla vissa typer av ventrikulära arytmier (onormal hjärtrytm). Mexiletin är i en klass 
av läkemedel som kallas antiarytmika. Det fungerar genom att blockera vissa elektriska signaler i hjärtat för att 
stabilisera hjärtrytmen.

hur ska detta läkemedel användas?

Mexiletine kommer som en kapsel att ta genom munnen. Det tas vanligtvis tre gånger om dagen, var 8:e 
timme. Vissa människor kan ta det två gånger dagligen, var 12:e timme, när deras arytmier har kontrollerats 
med mexiletin. Mexiletine ska tas tillsammans med mat eller antacida för att förhindra magbesvär. Ta 
mexiletin vid ungefär samma tider varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din 
läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta mexiletin exakt enligt anvisningarna. Ta inte 
mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Du kommer förmodligen att läggas in på sjukhus när du börjar din behandling med mexiletin. Din läkare kommer att 

övervaka dig noggrant under denna tid och så länge du fortsätter att ta mexiletin. Din läkare kommer förmodligen att 

börja med en genomsnittlig dos av mexiletin och gradvis öka eller minska din dos, inte mer än en gång varannan till var 

tredje dag.

Mexiletine kontrollerar arytmier men botar dem inte. Fortsätt att ta mexiletin även om du mår bra. Sluta 
inte ta mexiletin utan att prata med din läkare. Om du plötsligt slutar ta mexiletin, din
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tillståndet kan bli värre.

användningsområdena för detta läkemedel

Mexiletine används också för att behandla diabetisk neuropati (nervskador orsakade av diabetes). Tala med din läkare 

om riskerna med att använda denna medicin för ditt tillstånd.

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

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

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: acetazolamid (Diamox); 

aluminium-magnesiumhydroxid (Gaviscon, Maalox, Mylanta, andra); amiodaron (Cordarone, Pacerone); atropin (i Lomotil, i Lonox, i Motofen); bupropion (Wellbutrin, Zyban); koffeininnehållande mediciner (Cafergot, Esgic, Esgic Plus, Fioricet, 

NoDoz, Norgesic, andra); klorfeniramin (klor-trimeton); cimetidin (Tagamet); klomipramin (anafranil); diuretika ('vattenpiller'); fluorokinoloner såsom ciprofloxacin (Cipro), levofloxacin (Levaquin), moxifloxacin (Avelox), norfloxacin (Noroxin) 

och ofloxacin (Floxin); haloperidol (Haldol); metenamin (Hiprex, Urex); metoklopramid (Reglan); narkotiska läkemedel mot smärta; fenobarbital; fenytoin (Dilantin, Phenytek); kaliumcitrat (Urocit-K); propafenon (Rythmol); rifampin (Rifadin, 

Rimactane); ritonavir (Norvir, i Kaletra); vissa selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom duloxetin (Cymbalta), fluoxetin (Prozac, Sarafem), fluvoxamin och paroxetin (Paxil); natriumbikarbonat (Soda Mint, bakpulver); teofyllin 

(Theolair, Theochron, Uniphyl); och tiklopidin (Ticlid). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många andra mediciner kan också interagera med mexiletin, så se till att berätta för 

din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan. propafenon (Rythmol); rifampin (Rifadin, Rimactane); ritonavir (Norvir, i Kaletra); vissa selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom duloxetin (Cymbalta), 

fluoxetin (Prozac, Sarafem), fluvoxamin och paroxetin (Paxil); natriumbikarbonat (Soda Mint, bakpulver); teofyllin (Theolair, Theochron, Uniphyl); och tiklopidin (Ticlid). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig 

noggrant för biverkningar. Många andra mediciner kan också interagera med mexiletin, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan. propafenon (Rythmol); rifampin (Rifadin, 

Rimactane); ritonavir (Norvir, i Kaletra); vissa selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom duloxetin (Cymbalta), fluoxetin (Prozac, Sarafem), fluvoxamin och paroxetin (Paxil); natriumbikarbonat (Soda Mint, bakpulver); teofyllin 

(Theolair, Theochron, Uniphyl); och tiklopidin (Ticlid). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många andra mediciner kan också interagera med mexiletin, så se till att berätta för 

din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan. natriumbikarbonat (Soda Mint, bakpulver); teofyllin (Theolair, Theochron, Uniphyl); och tiklopidin (Ticlid). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner 

eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många andra mediciner kan också interagera med mexiletin, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan. natriumbikarbonat (Soda Mint, 

bakpulver); teofyllin (Theolair, Theochron, Uniphyl); och tiklopidin (Ticlid). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många andra mediciner kan också interagera med mexiletin, så 

se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft en hjärtinfarkt, hjärtsvikt, lågt blodtryck, 
leversjukdom eller kramper.

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

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

du bör veta att mexiletin kan göra dig yr eller yr. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du vet 
hur detta läkemedel påverkar dig.

tala om för din läkare om du använder tobaksprodukter. Cigarettrökning kan minska effektiviteten av denna 
medicin.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Tala med din läkare om att dricka koffeinhaltiga drycker medan du tar detta läkemedel.

Berätta för din läkare om du är vegetarian eller om du vanligtvis äter stora mängder citrusfrukter, tranbär, 

grönsaker, kött eller mejeriprodukter. Om du inte regelbundet äter stora mängder av dessa livsmedel, fortsätt
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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.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

kräkningar

halsbränna

förändringar i aptit

yrsel eller yrsel

skakning av en del av din kropp som du inte kan kontrollera

förlust av koordination

domningar eller stickningar

huvudvärk

suddig syn

nervositet

svårt att tala

svullnad av händer, fötter, vrister eller underben

utslag

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart:

oregelbunden hjärtrytm

bröstsmärta

extrem trötthet

ovanlig blödning eller blåmärken

brist på energi

smärta i övre högra delen av magen

gulfärgning av huden eller ögonen

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

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.

Symtom på överdosering kan inkludera:

dåsighet

förvirring

illamående

svimning

yrsel

domningar eller stickningar

långsam, snabb eller oregelbunden hjärtslag

koma

plötslig död

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 

kontrollera din kropps svar på mexiletin.
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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

Mexitil®¶

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