Behandling af nedsat pumpefunktion med
ACE-hæmmere
Du skal i behandling med medicin, der hører til gruppen ACE-hæmmere. ACE-hæmmere bruges til at behandle nedsat pumpefunktion i hjertet.

Når du er på fuld dosis, vil den læge, der satte behandlingen i gang, igen overtage kontrollen af din behandling.

Du bliver tilbudt såkaldt optitrering af dosis i vores
ambulatorium. Optitrering vil sige, at du løbende får
tilpasset medicinen, så den virker bedst muligt for dig
ud fra en fysisk kontrol og individuel vurdering.

BIVIRKNINGER

SÅDAN VIRKER MEDICINEN
Hvis hjertet af en eller anden grund er belastet, vil forskellige mekanismer i hjertet automatisk træde til for
at kompensere for belastningen. Det er skadeligt for
hjertet på længere sigt. Disse mekanismer kan bremses medicinsk med ACE-hæmmere.
Effekten af behandlingen er afhængig af dosis. Undersøgelser har vist, at den bedste effekt opnås ved
10 mg per dag. Vi søger derfor at nå denne mængde
som slutdosis.

Behandlingen kan medføre tør hoste og svimmelhed.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Medbring din medicinseddel
Du skal ikke forberede dig, når du skal til kontrol, men
det er vigtigt, at du har din medicinseddel med hver
gang.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Behandlingen er også god på længere sigt, da den
forebygger, at du får tilbagefald.
Kontakt

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING
En sygeplejerske følger og regulerer din behandling.
Som regel er det en læge, der igangsætter behandlingen, og en sygeplejerske, der følger op på den.

Hjertemedicinsk Ambulatorium
Thisted
Tlf. 97 65 01 60
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 9.00 samt
13.00 – 14.30

Din dosis bliver øget med 1-3 ugers mellemrum, indtil
slutdosis er nået, forudsat der ikke opstår problemer.
Hver gang du kommer til kontrol, bliver du vejet og får
målt blodtryk og puls. Vi snakker også om, hvordan
du har haft det siden sidst.
Cirka hver 14. dag får du taget en blodprøve for at
kontrollere, hvordan dine nyrer fungerer.

Medicinsk Afdeling, Thisted
www.aalborguh.rn.dk

ID-nr. FKLT21-118
4. april 2016

