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дигоксин
произнася се като (di jox' в)

защо е предписано това лекарство?

Дигоксин се използва за лечение на сърдечна недостатъчност и анормален сърдечен ритъм (аритмии). Помага на сърцето да работи по-добре и 

помага да се контролира сърдечната честота.

как трябва да се използва това лекарство?

Дигоксин се предлага като таблетка, капсула или педиатричен еликсир (течност), за да се приема през устата. Дигоксин 

обикновено се приема веднъж дневно. Педиатричният еликсир се доставя със специално маркиран капкомер за измерване на 

дозата. Ако имате затруднения, помолете Вашия фармацевт да Ви покаже как да го използвате. Важно е винаги да приемате една 

и съща марка дигоксин. Различните марки дигоксин имат различни количества активно лекарство и дозата ви ще трябва да се 

промени.

Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която 

не разбирате. Приемайте дигоксин точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-

често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Дигоксин помага да се контролира състоянието ви, но няма да го излекува. Продължете да приемате дигоксин, дори ако се чувствате 

добре. Не спирайте приема на дигоксин, без да говорите с Вашия лекар.

други употреби на това лекарство

Дигоксин се използва също за лечение на сърдечна болка (стенокардия) и може да се използва след сърдечен удар. Говорете с Вашия лекар 

за възможните рискове от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

Това лекарство може да бъде предписано за други цели. Попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете дигоксин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към дигоксин, дигитоксин или други лекарства.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства и лекарства без рецепта приемате, особено антиациди, 
антибиотици, калций, кортикостероиди, диуретици („хапчета за вода“), други лекарства за сърдечни 
заболявания, лекарства за щитовидната жлеза и витамини.
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уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали проблеми с щитовидната жлеза, сърдечни аритмии, рак или бъбречно 

заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате дигоксин, обадете се на Вашия лекар.

говорете с Вашия лекар за рисковете и ползите от приема на това лекарство, ако сте на 65 или повече години. Възрастните 

хора обикновено трябва да получават ниски дози дигоксин, тъй като по-високите дози могат да причинят сериозни 

странични ефекти.

ако ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
дигоксин.

трябва да знаете, че това лекарство може да ви направи сънливи. Не шофирайте и не работете с 
машини, докато не разберете как ви влияе това лекарство.

не забравяйте, че алкохолът може да увеличи сънливостта, причинена от това лекарство.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Вашият лекар може да препоръча диета с ниско съдържание на натрий (ниско съдържание на сол) и калиева добавка. Попитайте вашия 

фармацевт или лекар за списък с храни с ниско съдържание на натрий и високо съдържание на калий. Следвайте внимателно всички 

указания за диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Дигоксин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми е тежък или не изчезва:

световъртеж или замаяност

сънливост

промени в зрението (замъглено или жълто)

обрив

неравномерен сърдечен ритъм

Някои нежелани реакции може да са сериозни. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно 
се обадете на Вашия лекар:

разстроен стомах

повръщане

диария

загуба на апетит
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подуване на краката или ръцете

необичайно наддаване на тегло

затруднено дишане

If you experience a serious side effect, you or your doctor may send a report to the Food and Drug 
Administration's (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] ) or by phone (1-800-332- 1088).

hat should I know about storage and disposal of this medication?

Keep this medication in the container it came in, tightly closed, and out of reach of children. Store it at room 
temperature and away from excess heat and moisture (not in the bathroom).

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще трябва да определи Вашия отговор към дигоксин. 

Може да имате периодично електрокардиограми (ЕКГ) и кръвни изследвания и може да се наложи коригиране на дозата. Вашият 

лекар може да Ви помоли да проверите пулса си (сърдечната честота). Помолете Вашия фармацевт или лекар да Ви научи как да 

измервате пулса си. Ако пулсът ви е по-бърз или по-бавен, отколкото трябва, обадете се на Вашия лекар.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.
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За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

кардоксин®

Digitek®

Ланоксикапс®

ланоксин®

Последна редакция - 15.06.2017 г

Научете как да цитирате тази страница

Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682301.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

