
 
 

Namuscla (mexiletinhydrochlorid)  
Patientkort 

Læses sammen med indlægssedlen 

 
Hvorfor har jeg fået dette kort? 
Namuscla indeholder mexiletin, og nogle patienter, der tager mexiletin kan 
udvikle hjertearytmi (uregelmæssig hjertebanken), der kan være livstruende.  
 
Hvad skal jeg gøre med kortet? 

• Du skal opbevare kortet på dig hele tiden - læg det f.eks. i din 
pung eller taske 

• Fortælle lægen/sygeplejersken/apotekspersonalet om den 
medicin du tager, og vis dem dette kort, før du begynder på ny 
medicin, mens du er i behandling med Namuscla 

 
Hvad er tegnene på hjertearytmi? 
Typiske tegn på hjertearytmi: 

• en følelse af at hjertet slår for hårdt eller for hurtigt 
(palpitationer) 

• brystsmerter 
• usædvanlig hovedpine 
• svedudbrud 
• stakåndethed 
• svimmelhed eller besvimelse 

 
Kontakt straks lægevagten, hvis du oplever disse tegn! 

 
 
 
 
 
 
 

Se kortets bagside 

 
 



 
 
 
 
 
Angiv den behandling du får, samt kontaktoplysninger på din læge nedenfor: 
 
Startdato for Namuscla:______________________________________________ 
 
Patientens navn:  ___________________________________________________ 
 
Lægens navn: ______________________________________________________ 
 
Lægens kontaktnummer: ____________________________________________ 

 
Hvad skal jeg ellers vide? 
Før du starter behandlingen med Namuscla og regelmæssigt under behandlingen, 
skal du have foretaget nogle prøver for at få vurderet din hjertefunktion, herunder 
et elektrokardiogram (EKG). Afhængigt af din hjertefunktion skal du muligvis også 
have taget prøver før og efter en evt. dosisjustering.  Følg altid lægens 
anvisninger. 
 
Du må ikke tage mere end tre kapsler Namuscla om dagen, og du må ikke tage 
en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. 

 
Hvor kan jeg få flere oplysninger? 
Der er yderligere oplysninger i indlægssedlen for Namuscla, eller du kan kontakte  
quality@macurepharma.com 
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