Behandling af rytmeforstyrrelser i hjertet med
amiodaron
Du skal i behandling med amiodaron, der er et indholdsstof, som anvendes til at behandle rytmeforstyrrelser i hjertet.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN
Amiodaron virker ved at hæmme de elektriske impulser i hjertemuskulaturen, så hjertets rytme normaliseres. Formålet med behandlingen er at holde din hjerterytme normal, så du kan undgå de gener, som en
uregelmæssig hjerterytme kan give.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING
Det er forskelligt fra person til person, hvor meget
amiodaron man skal have for at holde hjerterytmen
regelmæssig.

KONTROL
Senest 1 uge før kontrolbesøget skal du have taget
blodprøver og eventuelt røntgenbilleder af hjerte og
lunger, så vi har svar på disse undersøgelser, når du
kommer til kontrol.
Vi bestiller blodprøverne, og du kan få dem taget hos
din egen læge. Du får tilsendt en tid til røntgen.
Efter det første år skal du kun til kontrol cirka hvert
halve år. Du skal have taget blodprøver forud for hver
kontrol og røntgenbilleder af hjerte og lunger forud for
hver anden kontrol.
Ved hver kontrol taler du med enten en læge eller en
sygeplejerske. Du får målt blodtryk og taget hjertediagram. Ud fra undersøgelserne vurderer vi, om behandlingen har den ønskede effekt.
Medbring altid en liste over din medicin, når du skal til
kontrol.

I de første uger får du en høj dosis. Herefter vil din
døgndosis ligge mellem 100 og 400 mg.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
MULIGE BIVIRKNINGER
Påvirkning af organer
Som ved al anden medicin er der risiko for at få bivirkninger af behandlingen. Amiodaron kan påvirke
skjoldbruskkirtel (stofskifte), lever og lunger. Derfor
kontrollerer vi løbende behandlingen med blodprøver
og røntgenundersøgelse.
Øget lysfølsomhed
Amiodaron medfører øget lysfølsomhed. Du skal
derfor være varsom med at opholde dig i sollys.
Brug solcreme med minimum faktor 30, når du er i
solen, og beskyt altid din krop og særligt dit ansigt,
dine arme og hænder mod direkte sollys.

Kontakt os, hvis du mangler medicin
Amiodaron må kun ordineres af en hjertespecialist.
Du får derfor udleveret en recept fra gang til gang,
når du kommer til kontrol. Kommer du til at mangle
tabletter, skal du kontakte ambulatoriet.
Undgå grapefrugtjuice
Undgå grapefrugtjuice, da denne juice nedsætter
effekten af amiodaron. Du må gerne spise grapefrugter.
Få kontrolleret INR, hvis du får Marevan® eller
Marcoumar®
Hvis du har været i behandling med Marevan® eller
Marcoumar®, før du er startet med amiodaron, skal
du være opmærksom på, at amiodaron kan øge effekten af Marevan® og Marcoumar®. Du bør derfor få

Hjertemedicin
www.rhnordjylland.rn.dk

ID-nr. MEDV01-104
18. december 2015

kontrolleret din INR hos din egen læge lidt oftere end
vanligt i starten af behandlingen med amiodaron.

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

Kontakt
Hjertemedicinsk Afsnit
Tlf. 97 64 08 39
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 7.00 – 19.00
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