
 
 

Namuscla (meksiletiinihydrokloridi)  
Potilaan varoituskortti 

Lue yhdessä pakkausselosteen kanssa 

 
Miksi minulle annettiin tämä kortti? 
Namuscla sisältää meksiletiiniä, ja jotkut meksiletiiniä käyttävät potilaat 
saattavat saada sydämen rytmihäiriöitä. Rytmihäiriöt voivat olla 
hengenvaarallisia.  
 
 
Miten korttia käytetään? 

• Pidä kortti aina mukanasi esimerkiksi lompakossa tai 
käsilaukussa. 

• Kun käytät Namuscla-valmistetta, kerro lääkärille / 
sairaanhoitajalle / apteekkihenkilökunnalle käyttämistäsi 
lääkkeistä ja näytä heille tämä kortti ennen kuin alat käyttää 
mitään uutta lääkettä. 

 
Miten sydämen rytmihäiriö ilmenee? 
Tyypillisiä sydämen rytmihäiriön oireita ovat 

• tunne, että sydän lyö liian voimakkaasti tai nopeasti 
(sydämentykytykset) 

• rintakipu 
• epätavallinen päänsärky 
• hikoilu 
• hengenahdistus 
• hutera olo, huimaus tai pyörtyminen 

 
Jos saat tällaisia oireita, ota heti yhteyttä päivystykseen tai hätäkeskukseen! 

 
 
 

Ks. kortin kääntöpuoli 

 
 
 



 
 
 
 
Kirjoita tähän tiedot hoidostasi ja hoitavasta lääkäristäsi: 
 
Namuscla-hoidon aloituspäivämäärä: _______________________________ 
 
Potilaan nimi: __________________________________________________ 
 
Hoitavan lääkärin nimi: ___________________________________________ 
 
Hoitavan lääkärin yhteyspuhelinnumero: _____________________________ 

 
Mitä muuta minun on tiedettävä? 
Sydämesi toiminta tutkitaan ennen Namuscla-hoidon aloittamista ja 
säännöllisesti hoidon aikana muun muassa sydänfilmin (EKG) avulla. Sydämesi 
toiminnasta riippuen sinulle ehkä pitää tehdä tutkimuksia myös ennen 
lääkeannoksen muuttamista ja sen jälkeen.  Noudata aina kaikkia lääkärisi 
antamia ohjeita. 
 
Älä ota päivässä enempää kuin kolme (3) Namuscla-kapselia. Jos unohdat ottaa 
lääkkeen, älä ota seuraavalla kerralla kaksinkertaista annosta. 
 
Haittavaikutuksista ilmoittaminen 
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai 
sairaanhoitajan puoleen. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan 
kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta: 
 
www-sivusto: www.fimea.fi 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA 

 
Mistä saan lisätietoja? 
Katso lisätietoja Namuscla-valmisteen pakkausselosteesta tai ota yhtyettä 
quality@macurepharma.com 
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