
 
 

Namuscla (meksiletinhydroklorid)  
Varslingskort for pasienter 

Leses sammen med pakningsvedlegget 

 
Hvorfor har jeg fått dette kortet? 
Namuscla inneholder meksiletin, og noen pasienter som tar meksiletin, kan 
utvikle hjertearytmi (uregelmessige hjerteslag) som kan være livstruende 
 
Hva bør jeg gjøre med dette kortet? 
• Dette kortet bør du ha med deg hele tiden. Legg det for eksempel i 

lommeboken eller vesken. 
• Informer lege/sykepleier/apotek om hvilke legemidler du bruker nå, 

og vis dem dette kortet før du begynner å bruke nye legemidler 
mens du behandles med Namuscla. 

 
Hva er tegn på hjertearytmi? 
Vanlige tegn og symptomer på hjertearytmi er: 
• følelse av at hjertet slår for hardt eller for raskt (palpitasjoner) 
• brystsmerter 
• uvanlig hodepine 
• svetting 
• kortpustethet 
• svimmelhet, ørhet eller besvimelse 

 
Kontakt legevakt umiddelbart hvis du opplever noen av disse tegnene! 

 
 
 
 
 
 
 

Se kortets bakside 

 
 
 



 
 
 
 
Skriv informasjon om behandling og lege nedenfor: 
 
Startdato for behandling med Namuscla:_________________________________ 
 
Pasientens navn:  ___________________________________________________ 
 
Legens navn: ______________________________________________________ 
 
Legens kontaktnummer: _____________________________________________ 

 
Hva annet trenger jeg å vite? 
Før du starter behandling med Namuscla og regelmessig under behandlingen, vil 
du bli testet for å vurdere hjertefunksjonen. Du vil blant annet bli testet med 
elektrokardiogram (EKG). Avhengig av hjertefunksjonen må du kanskje også 
testes før og etter at dosen justeres.  Følg alle anvisningene fra legen. 
 
Ikke bruk mer enn 3 kapsler Namuscla per dag, og ikke ta dobbel dose som 
erstatning for en glemt dose. 

 
Hvor finner jeg mer informasjon? 
Se pakningsvedlegget for Namuscla for mer informasjon, eller kontakt  
quality@macurepharma.com 
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