Till dig som ordinerats
behandling med Medikinet

Hur fungerar min medicin?
Läs bipacksedeln innan behandlingen inleds.
Medikinet innehåller metylfenidat som ökar nivån 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.

Hur doseras Medikinet?
Följ alltid din läkares anvisning.
Din läkare berättar hur du ska dosera över dagen. Om du inte får tillräcklig effekt
kan läkaren välja att höja dosen stegvis med 5 mg eller 10 mg. Maximal dygnsdos är
60 mg för barn och ungdomar.
Medikinet kortverkande tabletter finns i 3 styrkor (5, 10 och 20 mg).
Effekten av tabletten kommer inom 20–30 minuter och verkar under 3–4 timmar.
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Medikinet kapslar med modifierad frisättning av metylfenidat finns i sju olika
styrkor (5, 10, 20, 30, 40, 50 och 60 mg). Kapslarna är laktosfria och konstruerade
så att de ger både snabb effekt och effekt över lång tid. Hälften av kapselns innehåll
verkar direkt efter intag (inom 20–30 min). Den andra hälften verkar först efter 3–4
timmar. Kapseln ger på så sätt effekt i upp till 8 timmar. Medikinet kapslar behöver
ofta tas en till två gånger om dagen, vanligtvis på morgonen i samband med eller
efter frukost, samt vid lunch.
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Hur ska jag ta Medikinet?
Tabletterna kan delas eller sväljas ner hela med vätska. Kapseln kan sväljas hel eller
öppnas (vrid isär) för att blanda innehållet i ”mjuk mat” exempelvis yoghurt. Svälj
ner innehållet utan att tugga och kassera sedan kapselns hölje. 		
Ta Medikinet i samband med måltid, det kan lindra eventuella magbiverkningar
såsom magont eller illamående och bidra till att komma ihåg medicinen.

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.
• Förvara Medikinet på en säker plats – läkemedlet ska endast användas av dig.

Vilka biverkningar kan Medikinet ge?
Biverkningar kan uppträda i början av behandlingen men de flesta försvinner när
behandlingen har pågått några veckor. Vanligast är minskad aptit. Ät gärna innan
eller i samband med intag av Medikinet. Nervositet och sömnlöshet är vanligt i början
av behandlingen men kan oftast kontrolleras genom en väl inställd dos. Puls- och
blodtryckshöjning förekommer också. Medicinering med Medikinet hindrar inte aktivt
idrottande. Det är dock viktigt att veta att substansen metylfenidat ger positivt utslag
vid dopingtest. Därför bör idrottstränare vara informerade om medicineringen.

Nätverk
Det finns nätverk för dig som vill komma
i kontakt med andra i samma situation.
Riksförbundet Attention: www.attention-riks.se
Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Medikinet® är ett receptbelagt metylfenidat läkemedel inom läkemedelsförmånen. Tabletter 5 mg, 10 mg och 20 mg samt kapslar med modifierad frisättning 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg,
40 mg, 50 mg och 60 mg. Indikationer: Medikinet® är indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn över 6 år, då
endast stödåtgärder visat sig vara otillräckliga. Behandlingen skall ske under överinseende av läkare som är specialiserad på beteendestörningar hos barn.
Det kan vara lämpligt att fortsätta behandling med Medikinet in i vuxen ålder om symtom kvarstår och om patienten haft klar nytta av behandlingen. Kontraindikationer: Ska inte
användas till barn med ångest, symtom på svår depression, psykotiska symtom, psykopatologiska personlighetsförändringar, spända eller oroliga, tics, Tourettes syndrom, kardiovaskulära
sjukdomar, glaukom, hypertyreoidism, tyreotoxikos, överkänslighet mot metylfenidat mm. Biverkningar: Nervositet, sömnlöshet, aptitlöshet. För ytterligare information se produkt-resumé
eller www.fass.se. Evolan Pharma AB, tel 08-544 960 30.

