
 
 

Namuscla (mexiletinhydroklorid)  
Informationskort för patienter 

detta kort ska läsas tillsammans med bipacksedeln 

 
Varför har jag fått det här kortet? 
Namuscla innehåller mexiletin. Vissa patienter som tar mexiletin kan få 
hjärtarytmi (oregelbundna hjärtslag) vilket kan vara livshotande.  
 
 
Vad ska jag göra med det här kortet? 

• Du ska alltid ha med dig det här kortet – du kan till exempel lägga 
det i plånboken eller handväskan. 

• Informera alltid läkare/sjuksköterska/apotekspersonal om vilka 
läkemedel du tar och visa upp det här kortet innan du börjar ta 
något nytt läkemedel under behandlingen med Namuscla 

 
Vilka är symtomen på hjärtarytmi? 
Här är några vanliga tecken och symtom på hjärtarytmi: 

• en känsla av att hjärtat slår för hårt eller för snabbt 
(hjärtklappning) 

• bröstsmärta 
• ovanlig huvudvärk 
• svettning 
• andfåddhet 
• yrsel eller svimningskänslor/svimning 

 
Sök omedelbart akutvård om du får något av dessa symtom! 

 
 
 
 
 

Se kortets baksida 

 
 
 



 
 
 
 
Skriv information om din behandling och din läkare nedan: 
 
Datumet då du började ta Namuscla: _________________________________ 
 
Patientnamn (ditt namn): __________________________________________ 
 
Läkarens namn: __________________________________________________ 
 
Telefonnummer till läkaren: ________________________________________ 

 
Finns det något mer jag behöver veta? 
Innan du börjar behandlingen med Namuscla får du genomgå undersökningar för 
att kontrollera din hjärtfunktion, inklusive EKG (elektrokardiogram). Detta 
upprepas sedan regelbundet under behandlingen. Beroende på hur hjärtat 
fungerar kan du också få genomgå undersökningar före och efter en eventuell 
dosjustering.  Följ alltid alla instruktioner du får av läkaren. 
 
Ta inte mer än 3 kapslar av Namuscla per dag. Ta inte dubbel dos för att 
kompensera för en glömd dos. 
 
Rapportering av biverkningar 
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du 
kan också rapportera biverkningar direkt: 
 
webbplats: www.fimea.fi 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 
Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA 
 
Var kan jag få mer information? 
Mer information finns i bipacksedeln för Namuscla. Du kan också kontakta  
quality@macurepharma.com 
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