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Darifenacin
uttalas som (dar ee fen' en synd)

hur är denna medicin utskriven?

Darifenacin används för att behandla en överaktiv blåsa (ett tillstånd där blåsmusklerna kontraherar okontrollerat och 

orsakar frekvent urinering, akut behov av att urinera och oförmåga att kontrollera urinering). Darifenacin är i en klass av 

läkemedel som kallas antimuskarinika. Det fungerar genom att slappna av blåsmusklerna för att förhindra brådskande, 

frekvent eller okontrollerad urinering.

hur ska detta läkemedel användas?

Darifenacin kommer som en tablett med förlängd frisättning (långverkande) att ta genom munnen. Det tas vanligtvis 
en gång om dagen med mycket vätska. Denna medicin kan tas med eller utan mat. Ta darifenacin 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 darifenacin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta 
det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Svälj tabletterna hela; dela, tugga eller krossa dem inte.

Din läkare kommer att börja med en låg dos darifenacin och kan öka din dos efter 2 veckor.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

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

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar darifenacin,

berätta för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot darifenacin eller andra läkemedel.

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 något av följande: 
antidepressiva medel som amitriptylin (Elavil), amoxapin (Asendin), klomipramin (Anafranil), 
desipramin (Norpramin), doxepin (Adapin, Sinequan), imipramin (Tofranil), nortriptylin (Aventyl, 
Pamelor) protriptylin (Vivactil) och trimipramin (Surmontil); antihistaminer; klaritromycin (Biaxin); 
flekainid (Tambocor); ipratropium (Atrovent); itrakonazol (Sporanox); ketokonazol
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(Nizoral); mediciner för irritabel tarmsjukdom, åksjuka, Parkinsons sjukdom, sår eller 
urinvägsproblem; nefazodon (Serzone); nelfinavir (Viracept); ritonavir (Norvir); och tioridazin (Mellaril). 
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 urinvägsobstruktion (en blockering av urin som 
rinner ut ur urinblåsan), någon typ av blockering i matsmältningssystemet, godartad prostatahypertrofi 
(förstoring av prostata), svår förstoppning, ulcerös kolit (a tillstånd som orsakar svullnad och sår i 
slemhinnan i tjocktarmen [tjocktarmen] och ändtarmen), myasthenia gravis (en störning i nervsystemet 
som orsakar muskelsvaghet), glaukom eller leversjukdom.

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

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

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

du bör veta att darifenacin orsakar minskad svettning, vilket kan orsaka värmeutmattning 
(kollaps på grund av hög kroppstemperatur) i varmt väder.

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?

Hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte två doser på samma dag eller en 

dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

torr mun

förstoppning

orolig mage

magont

diarre

svaghet

torra ögon

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

svårt att kissa eller att inte kunna kissa

brännande smärta vid urinering
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utslag

klåda

Darifenacin 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 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:

synproblem

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, såväl som alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra dieter.
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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.
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