
Primacor Injection
Sammanfattning av konsumentmedicinsk information (CMI).

Defullständig CMI på nästa sida finns mer information. Om du är orolig över att använda detta läkemedel, tala med din läkare eller 
apotekspersonal.

1. Varför använder jag Primacor?

Primacor innehåller den aktiva substansen Milrinone Lactate. Primacor används för korttidsbehandling av svår kronisk 
hjärtsvikt.

För mer information, se avsnitt1. Varför använder jag Primacor? i hela CMI.

2. Vad bör jag veta innan jag använder Primacor?

Använd inte om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot Primacor eller någon av ingredienserna som anges i slutet av CMI.

Tala med din läkare om du har andra medicinska tillstånd, tar några andra läkemedel, eller är gravid eller planerar att 
bli gravid eller ammar.

För mer information, se avsnitt2. Vad bör jag veta innan jag använder Primacor? i hela CMI.

3. Vad händer om jag tar andra mediciner?

Vissa läkemedel kan störa Primacor och påverka hur det fungerar.

En lista över dessa läkemedel finns i avsnitt3. Vad händer om jag tar andra mediciner? i hela CMI.

4. Hur använder jag Primacor?

• Primacor ges vanligtvis till dig på sjukhus. Det ges till dig som en serie injektioner. Fler 
instruktioner finns i avsnittet4. Hur använder jag Primacor? i hela CMI.

5. Vad bör jag veta när jag använder Primacor?

Saker du
borde göra

• Påminn läkare, tandläkare eller apotekspersonal du besöker att du använder Primacor.

Saker du
inte borde göra

• Du ska inte använda Primacor om du är allergisk mot milrinon, liknande läkemedel eller någon av ingredienserna 
som anges i slutet av denna bipacksedel.

Köra bil eller använda

maskiner
• Var försiktig innan du kör bil eller använder maskiner eller verktyg tills du vet hur Primacor påverkar dig.

Dricka
alkohol

• NA

Letar efter
din medicin

• Om du behöver förvara Primacor se till att den står på en sval torr plats där temperaturen inte 
överstiger 30°C.

• Förvara inte i kylskåp.

För mer information, se avsnitt5. Vad bör jag veta när jag använder Primacor? i hela CMI.

6. Finns det några biverkningar?

Effekter du kan känna under Primacor-injektionen inkluderar oregelbundna hjärtslag, lågt blodtryck, yrsel, yrsel, 
bröstsmärtor, huvudvärk, hudutslag. För mer information, inklusive vad du ska göra om du har några biverkningar, se 
avsnitt6. Finns det några biverkningar? i hela CMI.

Primacor 1

TITLE - MILRINONE LACTATE / PRIMACOR MEDICATION PATIENT INFORMATION IN SWEDISH

Source : New Zealand Medicines Authority

www.911globalmeds.com/buy-milrinone-lactate-primacor-online
https://www.medsafe.govt.nz/Consumers/cmi/p/primacor.pdf


Primacor Injection
Aktiva ingredienser):Milrinonlaktat

• är allergiska mot andra läkemedel som används för att behandla 

kronisk hjärtsvikt.Information om konsumentmedicin (CMI)
Denna broschyr ger viktig information om hur du använder Primacor.Du 
bör också tala med din läkare eller apotekspersonal om du vill ha 
ytterligare information eller om du har några funderingar eller 
frågor om hur du använder Primacor.

Under behandlingen kan du löpa risk att utveckla vissa 
biverkningar. Det är viktigt att du förstår dessa risker och 
hur du övervakar dem. Se ytterligare information under 
avsnitt6. Finns det några biverkningar ?

Var hittar du information i denna broschyr: Graviditet och amning
1. Varför använder jag Primacor?
2. Vad ska jag veta innan jag använder Primacor?
3. Vad händer om jag tar andra mediciner?
4. Hur använder jag Primacor?
5. Vad ska jag veta när jag använder Primacor?
6. Finns det några biverkningar?
7. Produktinformation

Kontrollera med din läkare om du är gravid eller 
tänker bli gravid.

Tala med din läkare om du ammar eller tänker 
amma.
Primacor ska inte ges om du är gravid eller ammar, 
såvida du och din läkare inte har diskuterat riskerna 
och fördelarna.

1. Varför använder jag Primacor? Det är inte känt om Primacor kan skada ditt barn 
eller om det finns i bröstmjölk.

Primacor innehåller den aktiva ingrediensen milrinonlaktat.

Primacor används för korttidsbehandling av svår kronisk 
hjärtsvikt. Detta är ett tillstånd där hjärtat misslyckas 
med att pumpa tillräckligt med blod runt kroppen. 
Symtomen på detta tillstånd inkluderar svaghet, 
andfåddhet, vätskeansamling i vävnaderna och en blå 
missfärgning av huden.

3. Vad händer om jag tar andra mediciner?

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar 
några andra läkemedel, inklusive mediciner, vitaminer 
eller kosttillskott som du köper utan recept från ditt 
apotek, snabbköp eller hälsokostaffär.

Primacor hjälper också till att upprätthålla blodproduktionen 
från hjärtat hos patienter efter hjärtoperationer.

Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal om du är 
osäker på vilka läkemedel, vitaminer eller kosttillskott du tar 
och om dessa påverkar Primacor.

Primacor hjälper till att förbättra effektiviteten med vilken 
ditt hjärta pumpar blod runt din kropp.

4. Hur använder jag Primacor?
Primacor verkar genom att öka kraften med vilken dina 
hjärtmuskler arbetar och öppna dina blodkärl så att 
blodet kan flöda mer fritt.

Hur mycket man ska ta/använda

• Primacor ges vanligtvis till dig på sjukhus. Det ges till dig 
som en serie injektioner enligt följande:

• Vuxna:2. Vad bör jag veta innan jag använder 
Primacor?

Initial dos
oVarningar

Använd inte Primacor om:

En injektion ges långsamt under en period på 10 
minuter.

Andra dosen
o• du är allergisk mot milrinonlaktat eller någon av 

ingredienserna som anges i slutet av denna bipacksedel.

• Kontrollera alltid ingredienserna för att säkerställa att du kan 

använda detta läkemedel.

• du har vissa allvarliga problem (obstruktiv 
aorta- eller lungklaffsjukdom).

• du är gravid eller ammar, såvida du och din 
läkare inte har diskuterat riskerna och 
fördelarna.

Primacor kommer att spädas med intravenös vätska 
och injiceras långsamt i en ven. Denna "infusion" kan 
ta upp till 48 timmar. Den dos som används beror på 
hur allvarligt ditt tillstånd är.

Primacor rekommenderas inte för användning till barn.

När ska du ta/använda Primacor

Primacor ges vanligtvis till dig på sjukhus. Det ges till dig 
som en serie injektioner.

Kontrollera med din läkare om du: Om du använder för mycket Primacor

• har andra medicinska tillstånd
• ta några mediciner för något annat tillstånd
• lider av njursjukdom
• lider redan av en annan hjärtsjukdom

Om du tror att du har använt för mycket Primacor 
kan du behöva akut läkarvård.
För hög dos av Primacor kan orsaka lågt blodtryck. 
Om detta inträffar kan dosen av Primacor minskas 
eller infusionen avbrytas tillfälligt.
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Du bör omedelbart: Mindre allvarliga biverkningar

• ring Giftinformationscentralen (genom 
att ringa 13 11 26) i Australien, eller

• ring National Poisons Center på 0800 POISON 
(0800 764766) i Nya Zeeland, eller

• kontakta din läkare, eller
• gå till akutmottagningen på ditt närmaste 

sjukhus.

Mindre allvarliga biverkningar Vad ska man göra

Effekter du kan känna under 
Primacor-injektionen inkluderar:

Tala med din
läkare om du
har någon av
dessa mindre

allvarlig sida
effekter och
de oroar dig.

• ett oregelbundet hjärtslag

• lågt blodtryck
• yrsel, yrsel
• bröstsmärta

• huvudvärk
• hudutslag

Du bör göra detta även om det inte finns några tecken 
på obehag eller förgiftning.

5. Vad bör jag veta när jag använder 
Primacor?

Allergirelaterad:
• utslag

• astma attack
• hösnuva.

Saker du borde göra

Ring din läkare omedelbart om du:

• mår inte bra medan Primacor ges till dig.

Andra biverkningar som inte anges ovan kan också förekomma hos 

vissa personer.
Påminn läkare, tandläkare eller apotekspersonal du besöker att 
du använder Primacor.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du märker 
något annat som kan få dig att må dåligt.Saker du inte bör göra

• Du ska inte använda Primacor om du är allergisk mot milrinon, 
liknande läkemedel eller någon av ingredienserna som anges i 
slutet av denna bipacksedel.

Andra biverkningar som inte nämns här kan förekomma hos vissa 

personer.

Rapportera biverkningar

Köra bil eller använda maskiner
Efter att du har fått medicinsk rådgivning för eventuella 
biverkningar du upplever kan du rapportera biverkningar till 
Therapeutic Goods Administration online på
www.tga.gov.au/reporting-problems i Australien och https://
nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ i Nya Zeeland. Genom att 
rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer 
information om detta läkemedels säkerhet.

Var försiktig innan du kör bil eller använder maskiner 
eller verktyg tills du vet hur Primacor påverkar dig.

Ta hand om din medicin

Primacor kommer vanligtvis att förvaras och administreras på 
sjukhuset.

Se alltid till att du pratar med din läkare eller apotekspersonal 
innan du bestämmer dig för att sluta ta något av dina läkemedel.• Om du behöver förvara Primacor se till att den står på en 

sval torr plats där temperaturen inte överstiger 30°C.

• Förvara inte i kylskåp.

• Följ instruktionerna i kartongen om hur du tar hand 
om din medicin på rätt sätt.

7. Produktdetaljer

Detta läkemedel är endast tillgängligt efter läkares recept.

Förvara den där små barn inte kan nå den. Vad Primacor innehåller

Detta är inte all information som finns tillgänglig på Primacor. Om 
du har fler frågor eller är osäker på något, fråga din läkare, 
apotekspersonal eller sjuksköterska.

Aktiv beståndsdel

(huvudingrediensen)

Milrinonlaktat 1 mg/ml

Andra ingredienser

(Inaktiva Ingredienser)

Glukos
Vatten för injektioner

Mjölksyra

Natriumhydroxid

6. Finns det några biverkningar?

Alla mediciner kan ha biverkningar. Om du upplever 
några biverkningar är de flesta av dem mindre och 
tillfälliga. Vissa biverkningar kan dock behöva läkarvård.

Potentiella allergener Inte tillämpbarSe informationen nedan och, om du behöver, fråga din 
läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor 
om biverkningar. Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot något av 

dessa ingredienser.Primacor hjälper de flesta med allvarlig hjärtsvikt, men 
det kan ha oönskade effekter hos vissa människor. Hur Primacor ser ut
Alla mediciner har biverkningar. Vissa gånger är 
de seriösa, för det mesta inte. Primacor är en klar färglös till ljusgul lösning.
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En låda innehåller 10 ampuller.

Primacor 10mg/10mL injektion: AUST R 10372

Vem distribuerar Primacor

Primacor levereras i Australien av: 

sanofi-aventis australia pty ltd 12-24 

Talavera Road

Macquarie Park, NSW 2113 

Freecall nr: 1800 818 806

Primacor levereras i Nya Zeeland av: 

sanofi-aventis new zealand limited James 

& Wells Tower

56 Cawley Street

Ellerslie, Auckland

Freecall nr: 0800 283 684

Denna broschyr reviderades senast i april 2021

primacor-ccdsv7-cmiv3-28apr21

* Varumärke
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