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Midodrine
uttalas som (mye' doe dreen)

VIKTIG VARNING:

Midodrine kan orsaka liggande hypertoni (högt blodtryck som uppstår när du ligger platt på rygg). 
Denna medicin bör endast användas av personer vars låga blodtryck allvarligt begränsar deras 
förmåga att utföra dagliga aktiviteter och som inte kunde behandlas framgångsrikt med andra 
terapier. Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft högt blodtryck. Tala om för din 
läkare och apotekspersonal om du tar dihydroergotamin (DHE, Migranal). Berätta också för din 
läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel du tar, inklusive 
efedrin, fenylefrin, fenylpropanolamin och pseudoefedrin. Många receptfria produkter innehåller 
dessa mediciner (t.ex. bantningspiller och mediciner mot hosta och förkylning), så kontrollera 
etiketterna noggrant. Om du upplever något av följande symtom, sluta ta midodrine och ring din 
läkare omedelbart: medvetenhet om ditt hjärtslag, bult i öronen, huvudvärk eller dimsyn. Efter 
påbörjad behandling kan din läkare säga till dig att fortsätta ta midodrine endast om du har en 
betydande förbättring av dina symtom. Tala med din läkare om hur du mår när du tar denna 
medicin.

Håll alla möten med din läkare. Du bör kontrollera ditt blodtryck i stående och liggande 
ställning innan behandlingen påbörjas och regelbundet medan du tar midodrine.

Tala med din läkare om riskerna med att ta midodrine.

hur är denna medicin utskriven?

Midodrine används för att behandla ortostatisk hypotoni (plötsligt blodtrycksfall som inträffar när en 
person intar en stående position). Midodrine är i en klass av läkemedel som kallas alfa-adrenerga 
agonister. Det fungerar genom att få blodkärlen att dra ihop sig, vilket ökar blodtrycket.

hur ska detta läkemedel användas?

Midodrine kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis tre gånger om dagen under 
dagtid (som morgon, middag och sen eftermiddag [före 18:00]) med doser fördelade på minst 3 timmar
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isär. Ta den sista dagliga dosen av midodrine före en kvällsmåltid och minst 4 timmar före sänggåendet. 
Ta midodrine 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 midodrine exakt enligt 
anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Ta midodrine under dagtid när du behöver vara upprätt. Undvik att ta en dos när du kommer att 
ligga ner under en längre tid. Prata också med din läkare om hur du ska placera dig när du ligger 
ner. Din läkare kan säga till dig att höja huvudet på din säng när du vilar eller sover.

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 midodrine,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot midodrine, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i midodrine tabletter. 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 
medicinerna som anges i avsnittet VIKTIG VARNING och något av följande: alfablockerare som 
doxazosin (Cardura), prazosin (Minipress) och terazosin; betablockerare som acebutolol (Sectral), 
atenolol (Tenormin, i Tenoretic), betaxolol, bisoprolol (Zebeta, i Ziac), karvedilol (Coreg), labetalol 
(Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard, i Corzide), pindolol, propranolol 
(Inderal, InnoPran XL), sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine) och timolol; digoxin (Lanoxin); 
fludrokortison; och mediciner mot psykisk ohälsa.

tala om för din läkare om du har svårt att urinera, feokromocytom (tumör på en liten körtel nära 
njurarna), hypertyreos (tillstånd som uppstår när sköldkörteln producerar för mycket sköldkörtelhormon) 
eller hjärt- eller njursjukdom. Din läkare kan säga till dig att inte ta midodrine.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft diabetes, synproblem eller leversjukdom.

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

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

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, så länge det är minst 4 timmar innan du lägger dig. 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.
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hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

domningar och stickningar

klåda i hårbotten

gåshud

frossa

regelbunden urination

akut behov av att kissa

svårt att kissa

utslag

magont

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de 
som anges i avsnittet VIKTIG VARNING, sluta ta midodrine och ring din läkare 
omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

långsam hjärtslag

yrsel

svimning

Midodrine 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 ljus, 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.
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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 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 följande:

medvetenhet om ditt hjärtslag

dunkar i öronen

huvudvärk

suddig syn

gåshud

kall känsla

svårt att kissa

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 midodrin.

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

Orvaten®¶

Proamatin®¶

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