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Klorpropamid
uttalas som (klor proe' pa mide)

Lägga märke till:

Klorpropamid är inte längre tillgängligt i USA.

hur är denna medicin utskriven?

Klorpropamid används tillsammans med kost och träning, och ibland med andra mediciner, för att 
behandla typ 2-diabetes (tillstånd där kroppen inte använder insulin normalt och därför inte kan 
kontrollera mängden socker i blodet). Klorpropamid är i en klass av läkemedel som kallas 
sulfonylurea. Klorpropamid sänker blodsockret genom att få bukspottkörteln att producera insulin 
(ett naturligt ämne som behövs för att bryta ner socker i kroppen) och hjälpa kroppen att använda 
insulin effektivt. Denna medicin hjälper bara till att sänka blodsockret hos personer vars kroppar 
producerar insulin naturligt. Klorpropamid används inte för att behandla typ 1-diabetes (tillstånd där 
kroppen inte producerar insulin och därför

Med tiden kan personer som har diabetes och högt blodsocker utveckla allvarliga eller livshotande 
komplikationer, inklusive hjärtsjukdomar, stroke, njurproblem, nervskador och ögonproblem. Att ta 
medicin(er), göra livsstilsförändringar (t.ex. kost, motion, sluta röka) och regelbundet kontrollera ditt 
blodsocker kan hjälpa till att hantera din diabetes och förbättra din hälsa. Denna behandling kan också 
minska dina chanser att få en hjärtinfarkt, stroke eller andra diabetesrelaterade komplikationer såsom 
njursvikt, nervskador (domnade, kalla ben eller fötter; nedsatt sexuell förmåga hos män och kvinnor), 
ögonproblem, inklusive förändringar eller synförlust eller tandköttssjukdom. Din läkare och andra vårdgivare 
kommer att prata med dig om det bästa sättet att hantera din diabetes.

hur ska detta läkemedel användas?

Klorpropamid kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis med frukost en gång om dagen. 

Tala om för din läkare om klorpropamid gör magbesvär. Din läkare kan berätta för dig att ta mindre doser av 

klorpropamid två gånger om dagen i samband med måltid. För att hjälpa dig komma ihåg att ta klorpropamid, ta 

det ungefär vid samma tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och fråga din
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läkare eller apotekspersonal för att förklara någon del du inte förstår. Ta klorpropamid 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 klorpropamid och gradvis öka din dos om det behövs. 
Efter att du har tagit klorpropamid en tid kan det hända att klorpropamid inte kontrollerar ditt blodsocker så 
bra som det gjorde i början av behandlingen. Din läkare kan justera dosen av din medicin efter behov så att 
medicinen kommer att fungera bäst för dig. Var noga med att berätta för din läkare hur du känner dig och om 
dina blodsockerresultat har varit högre eller lägre än normalt när som helst under behandlingen.

Klorpropamid hjälper till att kontrollera blodsockret men botar inte diabetes. Fortsätt att ta klorpropamid 
även om du mår bra. Sluta inte ta klorpropamid utan att prata med din läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin skrivs ibland ut för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer 
information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar klorpropamid,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot klorpropamid, andra mediciner eller något av 
innehållsämnena i klorpropamid. 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 eller planerar att ta. Var noga med att nämna antikoagulantia ('blodförtunnare') såsom warfarin 
(Coumadin); aspirin och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen (Advil, Motrin) och 
naproxen (Aleve, Naprosyn); barbiturater såsom amobarbital (Amytal), butabarbital (Butisol), mefobarbital (Mebaral), 
fenobarbital och sekobarbital (Seconal); betablockerare såsom atenolol (Tenormin), labetalol (Normodyne), metoprolol 
(Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) och propranolol (Inderal); kalciumkanalblockerare som amlodipin (Norvasc), diltiazem 
(Cardizem, Dilacor, Tiazac, andra), felodipin (Plendil), isradipin (DynaCirc), nikardipin (Cardene), nifedipin (Adalat, Procardia), 
nimodipin (Nimotop), nisoldipin (Sular) och verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); kloramfenikol; diuretika ('vattenpiller'); 
flukonazol (Diflucan); hormonersättningsterapi och hormonella preventivmedel (p-piller, plåster, ringar, implantat och 
injektioner); insulin eller andra mediciner för att behandla högt blodsocker eller diabetes; isoniazid (INH); MAO-hämmare 
såsom isokarboxazid (Marplan), fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl, Emsam, Zelapar) och tranylcypromin (Parnate); läkemedel 
mot astma och förkylningar; mediciner för psykisk ohälsa och illamående; mikonazol (Monistat); niacin; orala steroider såsom 
dexametason (Decadron, Dexone), metylprednisolon (Medrol) och prednison (Deltason); fenytoin (Dilantin); probenecid 
(Benemid); salicylat-smärtstillande medel såsom kolinmagnesiumtrisalicylat, kolinsalicylat (Arthropan), diflunisal (Dolobid), 
magnesiumsalicylat (Doan's, andra) och salsalat (Argesic, Disalcid, Salgesic); sulfa-antibiotika såsom co-trimoxazol (Bactrim, 
Septra); sulfasalazin (Azulfidin); och sköldkörtelmediciner. Se också till att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du 
slutar ta några mediciner medan du tar klorpropamid. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka 
dig noggrant för biverkningar. Se också till att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du slutar ta några mediciner 
medan du tar klorpropamid. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för 
biverkningar. Se också till att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du slutar ta några mediciner medan du tar 
klorpropamid. 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 G6PD-brist (ett ärftligt tillstånd som orsakar för 
tidig förstörelse av röda blodkroppar eller hemolytisk anemi); om du har hormonstörningar som 
involverar binjuren, hypofysen eller sköldkörteln; eller om du har hjärt-, njur- eller leversjukdom.
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tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du tar klorpropamid, kontakta din läkare.

prata med din läkare om riskerna och fördelarna med att ta klorpropamid om du är 65 år eller äldre. Äldre 
vuxna bör vanligtvis inte ta klorpropamid eftersom det inte är lika säkert eller effektivt som andra mediciner 
som kan användas för att behandla samma tillstånd.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar 
klorpropamid.

fråga din läkare om säker användning av alkoholhaltiga drycker medan du tar denna medicin. 
Alkohol kan förvärra biverkningarna av klorpropamid. Att dricka alkohol medan du tar 
klorpropamid kan också orsaka symtom som rodnad (rodnad i ansiktet), huvudvärk, illamående, 
kräkningar, bröstsmärtor, svaghet, suddig syn, mental förvirring, svettning, kvävning, 
andningssvårigheter och ångest.

planera för att undvika onödig eller långvarig exponering för solljus och att bära skyddskläder, 
solglasögon och solskyddsmedel. Klorpropamid kan göra din hud känslig för solljus.

fråga din läkare vad du ska göra om du blir sjuk, utvecklar en infektion eller feber, upplever ovanlig 
stress eller skadas. Dessa tillstånd kan påverka ditt blodsocker och mängden klorpropamid du kan 
behöva.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Var noga med att följa alla tränings- och kostrekommendationer från din läkare eller dietist. Det är 
viktigt att äta en hälsosam kost, träna regelbundet och gå ner i vikt om det behövs.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Innan du börjar ta klorpropamid, fråga din läkare vad du ska göra om du glömmer att ta en dos. Skriv ner 
dessa anvisningar så att du kan hänvisa till dem senare.

Som en allmän regel, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos, 

hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att 

kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Detta läkemedel kan orsaka förändringar i ditt blodsocker. Du bör känna till symptomen 
på lågt och högt blodsocker och vad du ska göra om du har dessa symtom.

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

illamående

kräkningar

aptitlöshet

hunger

yrsel
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huvudvärk

klåda

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta 
din läkare omedelbart:

gulfärgning av huden eller ögonen

ljusa avföring

mörk urin

smärta i övre högra delen av magen

ovanliga blåmärken eller blödningar

diarre

feber

öm hals

utslag

Klorpropamid 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).

I en studie var personer som tog en medicin som liknar klorpropamid för att behandla sin diabetes mer 
benägna att dö av hjärtproblem än personer som behandlades med insulin och kostförändringar. Tala med 
din läkare om riskerna med att ta klorpropamid.

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 säkerhetskåpor
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och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är uppe och borta 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 hypoglykemisymptom samt 
följande:

anfall

förlust av medvetande

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Ditt blodsocker och glykosylerat hemoglobin (HbA1c) bör 
kontrolleras regelbundet för att fastställa ditt svar på klorpropamid. Din läkare kan beställa andra 
laboratorietester för att kontrollera ditt svar på klorpropamid. Din läkare kommer också att berätta för dig 
hur du kontrollerar ditt svar på detta läkemedel genom att mäta dina blodsockernivåer hemma. Följ dessa 
instruktioner noggrant.

Du bör alltid bära ett armband för identifiering av diabetes för att vara säker på att du får rätt behandling i en 

nödsituation.

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

Diabines®

Glukamid®¶

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

Senast reviderad - 2020-09-15

Lär dig hur du citerar den här sidan
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