Behandling med nitroglycerin
Nitroglycerin er et lægemiddel mod hjertekrampe.
Lægemidlet bruges både ved hjertekrampeanfald (angina pectoris) og som forebyggende behandling, hvis
du står over for en anstrengelse, der kan medføre
hjertekrampe.

MULIGE BIVIRKNINGER
Der kan være følgende bivirkninger ved behandlingen:


Forbigående hovedpine



Rødme og varmefølelse i ansigtet

SÅDAN VIRKER MEDICINEN



Svimmelhed på grund af det nedsatte blodtryk.

Nitroglycerin udvider hjertets blodkar. Dermed fordeles blodet bedre i hjertets kransårer, og blodtrykket
falder lidt. Dermed mindskes hjertets arbejde og behovet for ilt.

Alle bivirkninger er forbigående, og der er ingen bivirkninger på lang sigt.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING
Du skal have nitroglycerin som spray eller i såkaldte
resoribletter.
Når du får nitroglycerin i tabletform, skal du placere
tabletten under tungen, hvor den hurtigt smelter. Virkningen udebliver, hvis du synker tabletten.
Hvis du får nitroglycerin via spray, skal du tage 1-2
pust under tungen.
Medicinen virker i løbet af ½-2, højst 5 minutter, og
den virker i 10-30 minutter. Hvis virkningen udebliver
efter den første dosis, kan du roligt tage flere doser,
men med 2-5 minutters mellemrum. Gentager du behandlingen, bør du sidde ned, da du kan blive svimmel.
Hvis dine anfald bliver hyppigere, eller hvis du ikke
har effekt af behandlingen selv efter at have indtaget
5-6 doser, bør du kontakte din egen læge eller Lægevagten.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Opbevar medicinen i original emballage og medbring den altid
Det er vigtigt, at du opbevarer nitroglycerin i den originale emballage. Husk altid at skrue låget tæt til.
Du kan opbevare nitroglycerin i en bukselomme eller i
en håndtaske, dog altid i original emballage.
Du bør altid have nitroglycerin med dig.
Tjek udløbsdatoen
Nitroglycerin er holdbar indtil den udløbsdato, der står
på glasset. Hvis medicinen ikke virker, skal du være
opmærksom på, om tabletterne kan være for gamle.
Brug aldrig nitroglycerin samtidig med fx Viagra®
Generelt tåles nitroglycerin fint sammen med andre
lægemidler.
Nitroglycerin må dog ikke bruges samtidig med medicin, der bruges ved manglende evne til at opnå eller
vedligeholde erektion (fx Viagra® og Cialis®). Det
skyldes risiko for svært blodtryksfald. Har du taget Viagra® eller lignende lægemidler, må du ikke tage nitroglycerin 24 timer efter.
Fortsættes…
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KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Kardiologisk Afdeling
Sengeafsnit S2
Tlf. 97 66 45 30
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