
У дома →Лекарства, билки и добавки → Мидодрин

URL на тази страница: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616030.html

мидодрин
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ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Мидодрин може да причини хипертония в легнало положение (високо кръвно налягане, което се появява при 

легнало положение по гръб). Това лекарство трябва да се използва само от хора, чието ниско кръвно налягане силно 

ограничава способността им да извършват ежедневни дейности и които не могат да бъдат лекувани успешно с 

други терапии. Кажете на Вашия лекар, ако имате или някога сте имали високо кръвно налягане. Уведомете Вашия 

лекар и фармацевт, ако приемате дихидроерготамин (DHE, Migranal). Също така кажете на Вашия лекар и фармацевт 

какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, които приемате, включително ефедрин, фенилефрин, 

фенилпропаноламин и псевдоефедрин. Много продукти без рецепта съдържат тези лекарства (напр. хапчета за 

отслабване и лекарства за кашлица и настинка), така че проверявайте внимателно етикетите. Ако изпитате някой от 

следните симптоми, спрете приема на мидодрин и незабавно се обадете на Вашия лекар: осъзнаване на сърдечния 

ритъм, удряне в ушите, главоболие или замъглено зрение. След започване на лечението Вашият лекар може да Ви 

каже да продължите да приемате мидодрин само ако имате значително подобрение на симптомите. Говорете с 

Вашия лекар за това как се чувствате, докато приемате това лекарство.

Запазете всички срещи с Вашия лекар. Трябва да проверявате кръвното си налягане в 
изправено и легнало положение преди да започнете лечението и редовно, докато приемате 
мидодрин.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема на мидодрин.

защо е предписано това лекарство?

Midodrine се използва за лечение на ортостатична хипотония (внезапно спадане на кръвното налягане, което се 

случва, когато човек заеме изправено положение). Мидодрин е в клас лекарства, наречени алфа-адренергични 

агонисти. Той действа, като кара кръвоносните съдове да се стягат, което повишава кръвното налягане.

как трябва да се използва това лекарство?

Midodrine се предлага като таблетка за приемане през устата. Обикновено се приема три пъти на ден през дневните 

часове (като сутрин, обед и късен следобед [преди 18:00]) с дози, разположени на интервал от най-малко 3 часа
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на части. Приемайте последната дневна доза мидодрин преди вечерно хранене и най-малко 4 часа преди лягане. Приемайте 

мидодрин приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и 

помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете мидодрин точно както е указано. Не 

приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Приемайте мидодрин през деня, когато трябва да сте изправени. Избягвайте да приемате доза, когато ще лежите за 

определен период от време. Също така говорете с Вашия лекар как да се позиционирате, когато сте в легнало 

положение. Вашият лекар може да ви каже да повдигнете главата на леглото си, когато си почивате или спите.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете мидодрин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към мидодрин, други лекарства или някоя от 
съставките на таблетките мидодрин. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, 
витамини, хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да 
приемате. Не забравяйте да споменете лекарствата, изброени в раздел ВАЖНО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и някое от следните: алфа блокери като доксазозин (Cardura), празозин 
(Minipress) и теразозин; бета блокери като ацебутолол (Sectral), атенолол (Tenormin, в Tenoretic), 
бетаксолол, бисопролол (Zebeta, в Ziac), карведилол (Coreg), лабеталол (Trandate), метопролол 
(Lopressor, Toprol XL), надолол (Corgard, in Corzide), пиндолол, пропранолол (Inderal, InnoPran XL), 
соталол (Betapace, Betapace AF, Sorine) и тимолол; дигоксин (Lanoxin); флудрокортизон; и 
лекарства за психични заболявания.

уведомете Вашия лекар, ако имате затруднено уриниране, феохромоцитом (тумор на малка жлеза близо до бъбреците), 

хипертиреоидизъм (състояние, което възниква, когато щитовидната жлеза произвежда твърде много тироиден хормон) или 

сърдечно или бъбречно заболяване. Вашият лекар може да Ви каже да не приемате мидодрин.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали диабет, проблеми със зрението или чернодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, 
докато приемате мидодрин, обадете се на Вашия лекар.

ако ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
мидодрин.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните, стига да е поне 4 часа преди лягане. Въпреки това, ако е 

почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. 

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616030.html 2/5



15.04.22, 11:55 ч Мидодрин: Информация за лекарствата MedlinePlus

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Мидодрин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми 

е тежък или не изчезне:

изтръпване и изтръпване

сърбеж на скалпа

настръхване

тръпки

често уриниране

спешна нужда от уриниране

затруднено уриниране

обрив

стомашни болки

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, спрете приема на мидодрин и незабавно се обадете на 
Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

бавен пулс

световъртеж

припадък

Мидодрин може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате това 

лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте го 

при стайна температура и далеч от светлина, излишна топлина и влага (не в банята).

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.
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Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

осъзнаване на сърдечния ритъм

удря в ушите ти

главоболие

замъглено зрение

настръхване

усещане за студ

затруднено уриниране

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни тестове, за да 

провери реакцията на тялото ви към мидодрин.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Орватен®¶

Proamatine®¶

¶ -Този марков продукт вече не е на пазара. Може да са налични общи алтернативи.

Последна редакция - 15.02.2021 г
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Научете как да цитирате тази страница

Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г
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