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Solifenacin
uttalas som (sol i fen' a cin)

hur är denna medicin utskriven?

Solifenacin (VESIcare) används för att behandla överaktiv blåsa (ett tillstånd där blåsmusklerna kontraherar 

okontrollerat och orsakar frekvent urinering, akut behov av att urinera och oförmåga att kontrollera urinering). 

Solifenacin (VESIcare LS) används för att behandla neurogen detrusoröveraktivitet (ett blåskontrolltillstånd orsakat av 

hjärn-, ryggmärgs- eller nervproblem) hos barn från 2 år och äldre. Solifenacin är i en klass av läkemedel som kallas 

antimuskarinika. Det fungerar genom att slappna av blåsmusklerna.

hur ska detta läkemedel användas?

Solifenacin kommer som en tablett (VESIcare) och en suspension (flytande; VESIcare LS) att ta genom munnen. 
Solifenacin tabletter tas vanligtvis en gång om dagen med eller utan mat. Solifenacin suspension (VESIcare LS) 
tas vanligtvis en gång om dagen. För att hjälpa dig komma ihåg att ta solifenacin, ta det vid ungefär samma 
tidpunkt varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal 
förklara någon del du inte förstår. Ta solifenacin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det 
eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Skaka suspensionen väl före varje användning för att blanda läkemedlet jämnt. Använd en oral 
doseringsspruta för att mäta rätt mängd läkemedel. Du kan svälja suspensionen direkt från sprutan följt av ett 
litet glas vatten eller mjölk. För att undvika en bitter smak, undvik att ta suspensionen med en annan vätska 
eller annan mat.

Svälj tabletterna hela; dela, tugga eller krossa dem inte. Svälj tabletterna med vatten eller annan vätska.

Din läkare kommer förmodligen att börja med en låg dos solifenacin och öka din dos senare i 
behandlingen.

Solifenacin kan hjälpa till att kontrollera dina symtom men kommer inte att bota ditt tillstånd. Fortsätt 
att ta solifenacin även om du mår bra. Sluta inte ta solifenacin utan att tala med din läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.
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bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar solifenacin,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot solifenacin, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i solifenacin tabletter eller oral suspension. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar. Var noga med att nämna något av följande: 
amiodaron (Nexterone, Pacerone); klaritromycin; disopyramid (Norpace); dofetilid (Tikosyn); 
erytromycin (EES, ERYC, erytrocin); HIV-proteashämmare såsom indinavir (Crixivan), nelfinavir 
(Viracept), ritonavir (Norvir, i Kaletra, i Viekira) och saquinavir (Invirase); itrakonazol (Sporanox), 
ketokonazol, nefazodon; pimozid; prokainamid; kinidin (i Neudexta); sotalol (Betapace, Sorin, 
Sotylize); och tioridazin. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka 
dig noggrant för biverkningar. Många andra mediciner kan också interagera med solifenacin,

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft trångvinkelglaukom (en allvarlig 
ögonsjukdom som kan orsaka synförlust), urinretention (oförmåga att tömma blåsan helt eller alls) 
eller magretention (långsam tömning av magen). Din läkare kan säga till dig att inte ta solifenacin.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft ett förlängt QT-intervall (ett sällsynt hjärtproblem som 
kan orsaka oregelbunden hjärtslag, svimning eller plötslig död), någon typ av blockering i urinblåsan eller 
matsmältningssystemet, myasthenia gravis (en störning av nervsystemet som orsakar muskelsvaghet), ulcerös 
kolit (ett tillstånd som orsakar svullnad och sår i slemhinnan i tjocktarmen [tjocktarmen] och ändtarmen), 
godartad prostatahypertrofi (BPH, förstoring av prostata, ett manligt reproduktionsorgan), förstoppning ; eller 
lever- eller njursjukdom.

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

du bör veta att solifenacin kan göra dig yr eller dåsig eller orsaka dimsyn. Kör inte bil eller 
använd maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

du bör veta att solifenacin kan göra det svårare för din kropp att svalna när det blir väldigt varmt. Undvik 
exponering för extrem värme, och ring din läkare eller få akut medicinsk behandling om du har feber eller 
andra tecken på värmeslag som yrsel, orolig mage, huvudvärk, förvirring och snabb puls efter att du har 
exponerats för värme.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Tala med din läkare om att dricka grapefruktjuice medan du tar detta läkemedel.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du tar solifenacintabletter (VESIcare), hoppa över den missade dosen och ta din nästa dos vid 
ordinarie tid nästa dag. Ta inte två doser solifenacin tabletter på samma dag.

Om du tar solifenacin oral suspension (VESIcare LS), ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. 
Men om det har gått mer än 12 timmar sedan din senaste dos, hoppa över den missade dosen och 
fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte två doser solifenacin oral suspension på samma dag.
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hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

torr mun

förstoppning

magont

orolig mage

kräkningar

halsbränna

torra ögon

suddig syn

torr hud

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Följande symtom är ovanliga, men om du 
upplever något av dem, kontakta din läkare omedelbart:

förstoppning som varar längre än 3 dagar

smärtsam eller frekvent urinering

blodig eller grumlig urin

ryggont

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben

heshet

svårigheter att andas eller svälja

utslag

nässelfeber

klåda

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

förvirring

huvudvärk

extrem trötthet

Solifenacin 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
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(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, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från 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.

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:

spolning

torr mun

torra ögon

torr hud

suddig syn

förstorade pupiller (svart cirkel i mitten av ögat)

förvirring

feber

snabba hjärtslag

skakar hand som du inte kan kontrollera

svårigheter att gå

hallucinationer (att se saker eller höra röster som inte finns)
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hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.

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. Denna lista 
bör du ta med dig 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

VESIcare®

VESIcare LS®
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