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Naltrexon
uttalas som (nal trex' one)

VIKTIG VARNING:

Naltrexon kan orsaka leverskador när det tas i stora doser. Det är inte troligt att naltrexon kommer att 
orsaka leverskador när det tas i rekommenderade doser. Tala om för din läkare om du har eller 
någonsin har haft hepatit eller leversjukdom. Om du upplever något av följande symtom, sluta ta 
naltrexon och kontakta din läkare omedelbart: överdriven trötthet, ovanliga blödningar eller blåmärken, 
aptitlöshet, smärta i den övre högra delen av magen som varar mer än några dagar, ljusa tarmrörelser 
mörk urin eller gulfärgning av huden eller ögonen.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kan beställa vissa laboratorietester för 
att kontrollera din kropps svar på naltrexon.

Tala med din läkare om riskerna med att ta naltrexon.

hur är denna medicin utskriven?

Naltrexon används tillsammans med rådgivning och socialt stöd för att hjälpa personer som har slutat dricka alkohol och 

använda gatudroger att fortsätta undvika att dricka eller använda droger. Naltrexon ska inte användas för att behandla 

personer som fortfarande använder gatudroger eller dricker stora mängder alkohol. Naltrexon är i en klass av läkemedel 

som kallas opiatantagonister. Det fungerar genom att minska suget efter alkohol och blockera effekterna av 

opiatmediciner och opioida gatudroger.

hur ska detta läkemedel användas?

Naltrexon kommer som en tablett att ta genom munnen antingen hemma eller under övervakning på en klinik eller 
behandlingscenter. När naltrexon tas hemma tas det vanligtvis en gång om dagen med eller utan mat. När naltrexon 
tas på en klinik eller behandlingscenter kan det tas en gång om dagen, en gång varannan dag, en gång var tredje 
dag eller en gång varje dag utom söndag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller 
apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta naltrexon exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre 
av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.
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Naltrexon är bara användbart när det används som en del av ett beroendebehandlingsprogram. Det är viktigt att 

du deltar i alla rådgivningssessioner, stödgruppsmöten, utbildningsprogram eller andra behandlingar som 

rekommenderas av din läkare.

Naltrexon hjälper dig att undvika att använda droger och alkohol, men det kommer inte att förhindra eller 
lindra de abstinensbesvär som kan uppstå när du slutar använda dessa substanser. Istället kan naltrexon 
orsaka eller förvärra abstinensbesvär. Du bör inte ta naltrexon om du nyligen har slutat använda 
opioidmediciner eller opioida gatudroger och nu upplever abstinensbesvär.

Naltrexon hjälper dig att undvika droger och alkohol bara så länge du tar det. Fortsätt att ta 
naltrexon även om du mår bra. Sluta inte ta naltrexon utan att prata med din läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

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

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar naltrexon,
berätta för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot naltrexon naloxon, andra opioidmediciner 
eller andra mediciner.

tala om för din läkare om du tar några opioidmediciner (narkotiska) eller gatudroger inklusive 
levometadylacetat (LAAM, ORLAAM) (ej tillgängligt i USA), eller metadon (dolopin, metadose); och vissa 
mediciner mot diarré, hosta eller smärta. Tala även om för din läkare om du har tagit någon av dessa mediciner 
under de senaste 7 till 10 dagarna. Fråga din läkare om du inte är säker på om en medicin du har tagit är en 
opioid. Din läkare kan beställa vissa tester för att se om du har tagit några opioidmediciner eller använt 
opioidläkemedel under de senaste 7 till 10 dagarna. Din läkare kommer att tala om för dig att inte ta naltrexon 
om du har tagit eller använt opioider under de senaste 7 till 10 dagarna.

ta inga opioidmediciner eller använd inte opioida gatudroger under din behandling med naltrexon. Naltrexon 
blockerar effekterna av opioidmediciner och opioida gatudroger. Du kanske inte känner effekterna av dessa 
substanser om du tar eller använder dem i låga eller normala doser. Om du tar eller använder högre doser av 
opioidmediciner eller droger under din behandling med naltrexon, kan det orsaka allvarlig skada, koma 
(långvarigt medvetslöst tillstånd) eller dödsfall.

du bör veta att om du tog opioidmediciner före din behandling med naltrexon, kan du vara mer känslig 
för effekterna av dessa mediciner efter att du avslutat behandlingen. När du har avslutat din behandling, 
berätta för någon läkare som kan ordinera mediciner till dig att du tidigare behandlats med naltrexon.

berätta för din läkare vilka andra receptbelagda och receptfria mediciner, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna disulfiram 
(Antabus) och tioridazin. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka 
dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft depression eller njursjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du tar naltrexon, kontakta din läkare.
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om du behöver medicinsk behandling eller operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller 
tandläkaren att du tar naltrexon. Bär eller bär medicinskt ID så att vårdgivare som behandlar dig i en 
nödsituation vet att du tar naltrexon.

du bör veta att människor som överanvänder droger eller alkohol ofta blir deprimerade och ibland 
försöker skada eller ta livet av sig. Att få naltrexon minskar inte risken att du försöker skada dig själv. 
Du eller din familj bör ringa läkaren omedelbart om du upplever symtom på depression såsom 
känslor av sorg, ångest, hopplöshet, skuld, värdelöshet eller hjälplöshet, eller funderar på att skada 
eller ta livet av dig eller planerar eller försöker göra det. Se till att din familj vet vilka symtom som kan 
vara allvarliga så att de kan ringa läkaren direkt om du inte kan söka behandling på egen hand.

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. Men om det nästan är dags för din 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?

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

illamående

kräkningar

magsmärtor eller kramper

diarre

förstoppning

aptitlöshet

huvudvärk

yrsel

ångest

nervositet

irritabilitet

gråtfärdighet

svårigheter att falla eller att sova

ökad eller minskad energi

dåsighet

muskel- eller ledvärk
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utslag

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de 
som anges i avsnittet VIKTIG VARNING, kontakta din läkare omedelbart:

förvirring

hallucinationer (att se saker eller höra röster som inte finns)

suddig syn

svåra kräkningar och/eller diarré

Naltrexon 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 överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

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]

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.

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.

hat annan information bör jag veta?

Innan du gör några laboratorietester, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du tar 
naltrexon.
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Fråga din läkare eller apotekspersonal alla frågor du har om naltrexon.

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

ReVia®
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