Behandling af rytmeforstyrrelser i hjertet
med Flecainid
Du skal i behandling med Flecainid på grund af din
uregelmæssige hjerterytme.
Behandling med Flecainid opstartes under indlæggelse. Her bliver du hjerteovervåget i 2 døgn, hvor vi
holder øje med, om der ses hjerterytmeforstyrrelser.

Kontakt lægen ved bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger, er det vigtigt, at du ikke
stopper med at tage medicinen. Kontakt den læge eller afdeling, der har ordineret medicinen, eller din
praktiserende læge, for at aftale, hvordan du skal forholde dig.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

KONTROL

Flecainid virker ved at stabilisere de elektriske impulser i hjertet. Formålet med behandlingen er at holde
din hjerterytme normal, så du kan undgå de gener,
som en uregelmæssige hjerterytme kan give.

Du skal have kontrolleret blodprøver og hjertekardiogram hvert halve år. Desuden skal du tale med hjertesygeplejersken enten via telefon eller ved fremmøde
hos os én gang årligt.

Du skal tage Flecainid-tabletterne på tom mave eller
1 time før næste måltid.

SÅDAN FOREGÅR OPSTART AF BEHANDLINGEN
Før din indlæggelse skal du have taget blodprøve og
hjertekardiogram, så vi kan sikre os, at alt er som det
skal være inden opstart af Flecainid-behandlingen.
Til slut – inden du bliver udskrevet – skal du lave en
cykeltest, for at vi kan se, hvordan dit hjerte reagerer
på fysisk belastning efter opstart af behandling med
Flecainid.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Behandlingen må ikke anvendes ved hjertesvigt eller
betydende kranspulsåreforsnævring på grund af øget
risiko for at fremprovokere alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.
Hvis du oplever, at din hjerterytme igen er uregelmæssig, eller oplever udtalt svimmelhed eller besvimelse, skal du henvende dig til os.

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

MULIGE BIVIRKNINGER
Flecainid kan give hovedpine, sløret syn, træthed og
svimmelhed.
I sjældne tilfælde – specielt i starten – kan Flecainid
provokere andre og farligere rytmeforstyrrelser i hjertet.

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

Ambulatorium for Hjertemedicin, Diabetes, HorBehandling af rytmeforstyrrelser
i hjertet
Side
ID-nr.
MEDV01-123
mon- og Stofskiftesygdomme
med 26.
Flecainid
marts 2021 1 af 1
www.rhnnordjylland.rn.dk

