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Mexiletine
uitgesproken als (mex il' e teen)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Van antiaritmica, vergelijkbaar met mexiletine, is gemeld dat ze het risico op overlijden of een hartaanval verhogen, vooral 

bij mensen die de afgelopen 2 jaar een hartaanval hebben gehad. Mexiletine kan de kans op hartritmestoornissen 

(onregelmatige hartslag) vergroten en het is niet bewezen dat het mensen zonder levensbedreigende hartritmestoornissen 

helpt om langer te leven. Mexiletine mag alleen worden gebruikt voor de behandeling van mensen met levensbedreigende 

aritmieën.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van mexiletine.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Mexiletine wordt gebruikt om bepaalde soorten ventriculaire aritmieën (abnormale hartritmes) te behandelen. Mexiletine zit in een klasse 

van medicijnen die anti-aritmica worden genoemd. Het werkt door bepaalde elektrische signalen in het hart te blokkeren om het hartritme 

te stabiliseren.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Mexiletine wordt geleverd als een capsule om via de mond in te nemen. Het wordt meestal drie keer per dag ingenomen, elke 8 

uur. Sommige mensen kunnen het tweemaal daags innemen, om de 12 uur, zodra hun aritmieën onder controle zijn met 

mexiletine. Mexiletine moet met voedsel of een antacidum worden ingenomen om maagklachten te voorkomen. Neem mexiletine 

elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om 

uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem mexiletine precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of 

neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

U wordt waarschijnlijk opgenomen in het ziekenhuis als u begint met uw behandeling met mexiletine. Uw arts zal u 
gedurende deze tijd en zolang u mexiletine blijft gebruiken zorgvuldig controleren. Uw arts zal u waarschijnlijk 
starten met een gemiddelde dosis mexiletine en uw dosis geleidelijk verhogen of verlagen, niet vaker dan eenmaal 
per 2 tot 3 dagen.

Mexiletine regelt aritmieën, maar geneest ze niet. Blijf mexiletine gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het 

innemen van mexiletine zonder met uw arts te overleggen. Als u plotseling stopt met het innemen van mexiletine,
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toestand kan verergeren.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Mexiletine wordt ook gebruikt voor de behandeling van diabetische neuropathie (zenuwbeschadiging veroorzaakt door diabetes). Praat met 

uw arts over de risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u mexiletine inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor mexiletine, lidocaïne, andere medicijnen of een van de 
bestanddelen van mexiletine. Vraag uw apotheker om een   lijst van de ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: 

acetazolamide (Diamox); aluminium-magnesiumhydroxide (Gaviscon, Maalox, Mylanta, anderen); amiodaron (Cordarone, Pacerone); atropine (in Lomotil, in Lonox, in Motofen); bupropion (Wellbutrin, Zyban); cafeïnebevattende medicijnen 

(Cafergot, Esgic, Esgic Plus, Fioricet, NoDoz, Norgesic, anderen); chloorfeniramine (Chlor-Trimeton); cimetidine (Tagamet); clomipramine (Anafranil); diuretica ('plaspillen'); fluoroquinolonen zoals ciprofloxacine (Cipro), levofloxacine 

(Levaquin), moxifloxacine (Avelox), norfloxacine (Noroxin) en ofloxacine (Floxin); haloperidol (Haldol); methenamine (Hiprex, Urex); metoclopramide (Reglan); verdovende medicijnen tegen pijn; fenobarbital; fenytoïne (Dilantin, Phenytek); 

kaliumcitraat (Urocit-K); propafenon (Rythmol); rifampicine (Rifadin, Rimactaan); ritonavir (Norvir, in Kaletra); bepaalde selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) zoals duloxetine (Cymbalta), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine 

en paroxetine (Paxil); natriumbicarbonaat (Soda Mint, baking soda); theofylline (Theolair, Theochron, Uniphyl); en ticlopidine (Ticlid). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op 

bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met mexiletine, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. propafenon (Rythmol); rifampicine (Rifadin, 

Rimactaan); ritonavir (Norvir, in Kaletra); bepaalde selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) zoals duloxetine (Cymbalta), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine en paroxetine (Paxil); natriumbicarbonaat (Soda Mint, baking soda); 

theofylline (Theolair, Theochron, Uniphyl); en ticlopidine (Ticlid). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben 

met mexiletine, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. propafenon (Rythmol); rifampicine (Rifadin, Rimactaan); ritonavir (Norvir, in Kaletra); bepaalde selectieve 

serotonineheropnameremmers (SSRI's) zoals duloxetine (Cymbalta), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine en paroxetine (Paxil); natriumbicarbonaat (Soda Mint, baking soda); theofylline (Theolair, Theochron, Uniphyl); en ticlopidine 

(Ticlid). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met mexiletine, dus vertel uw arts over alle medicijnen 

die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. natriumbicarbonaat (Soda Mint, baking soda); theofylline (Theolair, Theochron, Uniphyl); en ticlopidine (Ticlid). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen 

of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met mexiletine, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. 

natriumbicarbonaat (Soda Mint, baking soda); theofylline (Theolair, Theochron, Uniphyl); en ticlopidine (Ticlid). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere 

medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met mexiletine, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen.

vertel het uw arts als u een hartaanval, hartfalen, lage bloeddruk, leverziekte of toevallen heeft of 
ooit heeft gehad.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u mexiletine gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u mexiletine 
gebruikt.

u moet weten dat mexiletine u duizelig of licht in het hoofd kan maken. Bestuur geen auto of bedien geen 
machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.

vertel het uw arts als u tabaksproducten gebruikt. Het roken van sigaretten kan de effectiviteit van dit medicijn 
verminderen.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Praat met uw arts over het drinken van cafeïnehoudende dranken terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Vertel het uw arts als u vegetariër bent of als u gewoonlijk grote hoeveelheden citrusvruchten, veenbessen, groenten, vlees of 

zuivelproducten eet. Als u niet regelmatig grote hoeveelheden van deze voedingsmiddelen eet, ga dan verder
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uw normale dieet.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis 

over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Mexiletine kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

misselijkheid

braken

maagzuur

veranderingen in eetlust

duizeligheid of duizeligheid

trillen van een deel van je lichaam dat je niet onder controle hebt

verlies van coördinatie

gevoelloosheid of tintelingen

hoofdpijn

wazig zien

nervositeit

moeite met spreken

zwelling van de handen, voeten, enkels of onderbenen

uitslag

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts:

onregelmatige hartslag

pijn op de borst

extreme vermoeidheid

ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken

gebrek aan energie

pijn in de rechterbovenhoek van de maag

geel worden van de huid of ogen

griepachtige symptomen
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Mexiletine kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik 

van dit medicijn.

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op 

kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere 

mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier 

om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem 

contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw 

gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer 

informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse 

piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk 

kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de 

medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.http://

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

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

slaperigheid

verwardheid

misselijkheid

flauwvallen

duizeligheid

gevoelloosheid of tintelingen

langzame, snelle of onregelmatige hartslag

coma

plotselinge dood

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van 

uw lichaam op mexiletine te controleren.
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Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw 
recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige 
(zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Mexitil®ik

-Dit merkproduct is niet meer op de markt. Mogelijk zijn er generieke alternatieven beschikbaar.
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