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Kabergolin
uttalas som (ka ber' goe leen)

hur är denna medicin utskriven?

Kabergolin används för att behandla hyperprolaktinemi (höga nivåer av prolaktin, ett naturligt ämne som 
hjälper ammande kvinnor att producera mjölk men kan orsaka symtom som infertilitet, sexuella problem och 
benförlust hos kvinnor som inte ammar eller män). Kabergolin är i en klass av läkemedel som kallas 
dopaminreceptoragonister. Det fungerar genom att minska mängden prolaktin i kroppen.

hur ska detta läkemedel användas?

Cabergolin kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis med eller utan mat två gånger i 
veckan. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon 
del du inte förstår. Ta cabergolin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare 
än vad din läkare har ordinerat.

Din läkare kommer förmodligen att börja med en låg dos kabergolin och gradvis öka din dos, inte 
oftare än en gång var fjärde vecka.

Sluta inte ta kabergolin utan att prata med din läkare. Din läkare kommer förmodligen att minska din dos 
gradvis.

användningsområdena för detta läkemedel

Kabergolin används också ibland för att behandla Parkinsons sjukdom (en störning i nervsystemet som 
orsakar svårigheter med rörelse, muskelkontroll och balans). Tala med din läkare om riskerna med att 
använda denna medicin för ditt tillstånd.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar kabergolin,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot kabergolin, ergotmediciner såsom 
bromokriptin (Parlodel); dihydroergotamin (DHE 45, Migranal), ergoloida mesylater (Hydergine), 
ergotamin (i Cafergot, i Ergomar), metylergonovin (Methergine), metysergid (Sansert) och pergolid 
(Permax); andra mediciner eller någon av ingredienserna i kabergolintabletter. Fråga din apotekspersonal 
om en lista över ingredienserna.
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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 något av 
följande: antihistaminer; ergotmediciner såsom dihydroergotamin (DHE 45, Migranal), ergotamin (i 
Cafergot, i Ergomar) och metylergonovin (Methergine); haloperidol (Haldol); levodopa (i Parcopa, 
Sinemet och Stalevo); mediciner för högt blodtryck, psykisk sjukdom eller illamående; metoklopramid 
(Reglan); eller tiotixen (Navane). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller 
övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du använder eller någonsin har använt gatudroger och om du har eller någonsin har haft 
högt blodtryck eller något tillstånd som orsakar förtjockning eller ärrbildning i lungorna, hjärtat eller buken. Tala även 
om för din läkare om du har eller någonsin har haft hjärtklaffsjukdom. Din läkare kommer att undersöka dig och 
kommer att beställa tester för att se om dina hjärtklaffar är friska. Din läkare kan säga till dig att inte ta kabergolin om 
du har tecken på hjärtklaffsjukdom eller något av dessa tillstånd.

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

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

berätta för din läkare om du ammar eller planerar att amma. Kabergolin kan bromsa eller stoppa 
produktionen av bröstmjölk.

du bör veta att kabergolin kan orsaka yrsel, yrsel och svimning när du reser dig upp för snabbt från 
liggande ställning. Detta är vanligare när du först börjar ta kabergolin. För att undvika detta 
problem, gå upp ur sängen långsamt, vila fötterna på golvet i några minuter innan du reser dig upp.

du bör veta att vissa personer som behandlats med kabergolin har utvecklat spelproblem eller andra 
intensiva drifter eller beteenden som var tvångsmässiga eller ovanliga för dem, såsom ökade sexuella 
drifter eller beteenden. Det finns inte tillräckligt med information för att säga om personerna utvecklade 
dessa problem för att de tog medicinen eller av andra skäl. Ring din läkare om du har en spellust som är 
svår att kontrollera, om du har intensiva drifter eller om du inte kan kontrollera ditt beteende. Berätta för 
dina familjemedlemmar om denna risk så att de kan ringa läkaren även om du inte inser att ditt spelande 
eller andra intensiva drifter eller ovanliga beteenden har blivit ett problem.

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 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?

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

illamående

kräkningar

halsbränna
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förstoppning

trötthet

yrsel

bröstsmärtor

smärtsamma menstruationer

sveda, domningar eller stickningar i armar, händer, ben eller fötter

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart eller få akut medicinsk hjälp:

andnöd

andningssvårigheter när du ligger ner

hosta

bröstsmärta

svullnad av händer, fötter, vrister eller underben

minskad urinering

smärta i ryggen, sidan eller ljumsken

klumpar eller smärta i magområdet

onormal syn

Kabergolin 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, 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

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612020.html 3/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p


14/4/22, 15:25 Kabergolin: MedlinePlus läkemedelsinformation

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 
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.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

Täppt i näsan

svimning

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

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester och andra tester 

för att kontrollera din kropps reaktion på kabergolin.

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

Dostinex®¶

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