Läs mer om MULTAQ ® i bipacksedeln som kommer
med förpackningen eller på www.fass.se

Rådgör alltid med din läkare om du har frågor eller upplever förändringar
i hur du mår.
MULTAQ ® ingår i högkostnadsskyddet med följande begränsning: Endast
som tillägg till standardbehandling, vanligen inkluderande betablockerande
och blodförtunnande läkemedel, för patienter med icke-permanent förmaksflimmer som har minst en av följande kardiovaskulära riskfaktorer:
• Tidigare stroke eller TIA
• Hypertoni
• Diabetes
• Hög ålder, över 75 år

Till dig
som behandlas med
MULTAQ (dronedaron)
®

MULTAQ® (dronedaron) ingår i högkostnadskyddet med följande begränsning: Endast som tillägg
till standardbehandling, vanligen inkluderande betablockerande och blodförtunnande läkemedel,
för patienter med icke-permanent förmaksflimmer som har minst en av följande kardiovaskulära
riskfaktorer: tidigare stroke eller TIA, hypertoni, diabetes, hög ålder, över 75 år.
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Indikation: MULTAQ ®, CO1BD07, RX, F, är indicerat för bibehållande av sinusrytm efter framgångsrik konvertering hos vuxna, kliniskt stabila patienter med paroxysmalt eller persisterande
förmaksflimmer. Beroende på säkerhetsprofilen (se avsnitt 4.3 och 4.4 i produktresumén), bör
MULTAQ endast förskrivas efter det att alternativa behandlingsmetoder har övervägts. MULTAQ
ska inte ges till patienter med systolisk vänsterkammardysfunktion eller till patienter med tidigare
eller pågående episoder av hjärtsvikt. Dosering: För vuxna, tablett 400 mg två gånger dagligen i
samband med måltid. Kontraindikationer: Permanent förmaksflimmer som pågått 6 månader
eller längre (eller med okänd duration) och där försök att återställa sinusrytmen inte längre bedöms
vara aktuella, anamnes på tidigare eller pågående hjärtsvikt eller systolisk vänsterkammardysfunktion, patienter med lever- eller lungtoxicitet relaterad till tidigare användning av amiodaron samt
patienter som samtidigt behandlas med dabigatran. För ytterligare kontraindikationer, se www.fass.
se. Varningar och försiktighet: samt ytterligare information, se www.fass.se Kontaktuppgifter:
MULTAQ tillhandahålls av Sanofi AB, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta:
infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumé: november 2016.

VAD ÄR FÖRMAKSFLIMMER?
Förmaksflimmer är en störning i hjärtrytmen som kan leda till oregelbunden och snabb hjärtverksamhet. Det är en vanlig rytmstörning
och över 180 000 svenskar beräknas ha förmaksflimmer. Sjukdomen
kan leda till flera olika symtom och ibland till allvarliga hjärt- och kärlkomplikationer.
VARFÖR HAR DU BLIVIT ORDINERAD MULTAQ ®?
MULTAQ® innehåller den aktiva substansen dronedaron och används
om du har eller har haft episoder med förmaksflimmer.
VAD ÄR MULTAQ ®?
MULTAQ® är ett receptbelagt läkemedel som hjälper till att kontrollera
hjärtats rytm och frekvens. MULTAQ® minskar också risken för att du
behöver akut sjukhusvård till följd av ditt förmaksflimmer.
HAR MULTAQ ® NÅGRA BIVERKNINGAR?
Liksom alla läkemedel kan även MULTAQ® orsaka biverkningar. Vanliga
biverkningar (påverkar 1–10 av 100 patienter) vid behandling med
MULTAQ® är problem med matsmältningen, illamående, kräkningar
eller diarré. Vissa patienter upplever även trötthet. Var uppmärksam
på eventuella biverkningar och prata med din läkare om du upplever
något som du tror är onormalt.
NÄR SKA JAG TA MULTAQ ®?
Det är mycket viktigt att MULTAQ® tas med måltid, eftersom viss del
av effekten går förlorad om läkemedlet tas på fastande mage. Ta den
ena MULTAQ® 400 mg-tabletten till frukost och den andra till kvällsmålet. Avsluta inte behandlingen med MULTAQ® utan att rådgöra
med din läkare, även om du har mått bra en längre tid eller att du
upplever att läkemedlet inte har avsedd effekt eller att du får
besvärande biverkningar.
HUR SKA JAG TA MULTAQ ®?
Svälj tabletten hel med vatten och alltid i samband med måltid. Om
du glömmer en dos ska du vänta och ta nästa dos i vanlig tid. Ta inte
två doser på en gång. Försök inte ersätta en glömd dos.

NÄR SKA JAG BÖRJA TA MIN NYA MEDICIN?
Börja ta MULTAQ® enligt läkarens föreskrifter och följ rekommen
derade kontroller.
VAD SKA JAG GÖRA OM JAG KÄNNER AV MITT FLIMMER IGEN?
Återfall i förmaksflimmer ska inte nödvändigtvis ses som ett behandlingsmisslyckande, rådgör alltid med din behandlande läkare innan
du avslutar behandlingen. De långsiktiga behandlingsmålen är att
lindra symtomen, att minska risken för följdsjukdomar samt att
minska behovet av akut sjukhusvård till följd av förmaksflimret.
VAD BÖR JAG INTE TA TILLSAMMANS MED MULTAQ ®?
MULTAQ® påverkar vissa läkemedel negativt, vilket kan orsaka
allvarliga biverkningar. Det är viktigt att du talar om för din läkare
vilka andra läkemedel du använder – inklusive naturmedel. Ta inte
MULTAQ® tillsammans med grapefruktjuice eller johannesört.
VEM BÖR INTE ANVÄNDA MULTAQ ®?
MULTAQ® ska inte användas:
• Om du har en typ av oregelbunden hjärtrytm som kallas permanent
förmaksflimmer. Vid permanent förmaksflimmer har flimret funnits
under lång tid (under minst 6 månader) och beslut har tagits att inte
återställa din hjärtrytm till normal rytm med hjälp av konvertering.
•

Om du har eller har haft problem där ditt hjärta inte kan pumpa
runt blodet i kroppen så bra som det borde (hjärtsvikt). Symtom på
hjärtsvikt kan vara:
–

andnöd vid fysisk belastning

–

nattlig andnöd eller andnöd i liggande ställning

–

vätskeansamling i kroppen

MULTAQ® kan i sällsynta fall ge upphov till leverskada. Var därför
uppmärksam på följande symtom: nyligen uppkommen ihållande
buksmärta, anorexi, illamående, kräkningar, feber, sjukdomskänsla,
trötthet, gulsot, mörk urin eller klåda.
Om du tar MULTAQ® och upplever att du har något av dessa symtom,
kontakta omedelbart din behandlande läkare.

