Till dig som ordinerats behandling med Attentin

®

Hur fungerar min medicin?
Läs bipacksedeln innan behandlingen inleds.
Attentin tabletter innehåller dexamfetamin som ökar tillgängligheten av ett signalämne i hjärnan som heter dopamin. Därmed kan läkemedlet lindra symtomen vid
ADHD. Behandlingen syftar till att förbättra koncentration och uppmärksamhet
samt minska hyperaktivitet och impulsivt beteende.
Tabletterna verkar snabbt och verkningstiden är vanligtvis ca 4-6 timmar.*

Hur ska jag ta Attentin?
Följ alltid din läkares anvisning.
Tabletterna ska sväljas med hjälp av vätska t.ex. vatten. Vid sväljsvårigheter går det
bra att dela tabletten genom att placera den på ett hårt underlag så den släta sidan
med korsad brytskåra är vänd neråt. Tryck försiktigt med pekfingret i mitten av
ovansidan. Tabletten bryts då i fyra delar (se bild).

Behandling med Attentin inleds med 5 mg tablett en eller två gånger dagligen.
Läkaren kan välja att justera dosen vid behov, vanligen veckovis i steg om 5 mg.
Tabletterna rekommenderas att tas vid samma tidpunkt varje dag, gärna i samband
med måltid. Attentin tablett bör inte tas för sent på dagen eftersom det kan leda till
svårigheter att somna. Följ alltid behandlande läkares anvisningar.

Viktigt
Ta aldrig en dubbel dos för att kompensera en bortglömd dos. Om du glömt ta en
dos, vänta till nästa doseringstillfälle. Om du tar mer läkemedel än läkaren anvisat,
kontakta omedelbart din behandlare eller närmaste akutmottagning.

Vilka biverkningar kan Attentin ge?
Biverkningar är oönskade effekter som kan uppkomma under behandlingen.
Liksom alla läkemedel kan även detta preparat orsaka biverkningar. Vanligast är
minskad aptit, minskad viktuppgång, viktnedgång. Andra vanliga biverkningar är
magont, illamående, huvudvärk och sömnsvårigheter. Ofta kan biverkningarna
kontrolleras genom en väl inställd dos. Puls- och blodtryckshöjning kan förekomma.
Medicinering med Attentin hindrar inte aktivt idrottande. Det är dock bra att veta att
substansen dexamfetamin ger positivt utslag vid dopingtest. Därför bör tränare och
ledare vara informerade om medicineringen. Om du upplever biverkningar eller har
andra produktrelaterade frågor, diskutera dem med din läkare.
*) Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment, 12. Januar 2006, Russell A. Barkley (Author).
www.fass.se
Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.
Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se
Attentin (dexamfetamin) är ett receptbelagt läkemedel, tabletter om 5 mg, 10 mg och 20 mg.
Indikation: Dexamfetamin är avsett för barn och ungdomar i åldern 6 till 17 år som del av ett omfattande behandlingsprogram mot ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) när
svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt. Behandling ska ske under överinseende av specialist på beteendestörningar hos barn- och/eller ungdomar.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, glaukom, feokromocytom, symtomatisk kardiovaskulär sjukdom, strukturell hjärtsjukdom och/
eller måttlig eller svår hypertoni, hjärtsvikt, pulsåderförträngning, angina, hemodynamiskt signifikant medfödd hjärtsjukdom, kardiomyopatier, hjärtinfarkt, potentiellt livshotande arytmier
och kanalopatier (sjukdomar orsakade av en dysfunktion i jonkanaler) framskriden arterioskleros, samtidig användning av monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eller inom 14 dagar
efter behandling med MAO-hämmare, hypertyreos eller tyreotoxikos, svår depression, anorexia nervosa/anorektiska störningar, hyperexcitabilitet, självmordtankar, psykotiska symtom,
svår och episodisk (typ I) bipolär (affektiv) sjukdom (som inte är väl kontrollerad), schizofreni, psykopatisk/borderline personlighetsstörning, tourettes syndrom eller liknande dystonier,
cerebrovaskulära sjukdomar (cerebral aneurysm, kärlrubbningar inklusive vaskulit eller stroke), porfyri, tidigare narkotika- eller alkoholmissbruk. Mycket vanliga biverkningar: minskad
aptit, minskad viktuppgång och viktnedgång under långvarig användning hos barn. Vanliga biverkningar: arytmi, palpitationer, takykardi, buksmärta och kramper, illamående, kräkningar,
muntorrhet, förändringar i blodtrycket och hjärtfrekvensen (vanligtvis förhöjningar), artralgi, vertigo, dyskinesi, huvudvärk, hyperaktivitet, onormalt beteende, aggression, excitation, anorexi,
ångest, depression, irritabilitet. För ytterligare information se www.fass.se. Svenskt ombud Evolan Pharma AB, www.evolan.se, Tel 08-544 960 30.

Subventionsbegränsning
Attentin subventioneras endast när svar på tidigare behandling
med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.

