ADHD

ADHD

Medicinhusker

Medicin

App’en Medicinhusker
hjælper dig med at tage din
medicin til tiden.

Spørg personalet på apoteket, hvordan du skal tage
din medicin.

Læs på indlægssedlen,
hvordan din medicin skal
opbevares.

Er du i fast behandling, kan
du opleve, at din medicin
skifter navn. Indhold og
virkning er uændrede.

ADHD

De mest almindelige
bivirkninger ved ADHDmedicin er:
oo hovedpine
oo søvnløshed
oo nervøsitet
oo nedsat appetit
oo mavesmerter, kvalme og
opkast
oo øget puls og øget blodtryk.

MEDICINTILSKUD

Undlad at ændre i din
medicin uden aftale med
lægen.

Husk at tjekke, om din
medicin er trafikfarlig.
Det står på indlægssedlen.

Apoteket beregner automatisk dit medicintilskud.

Medicin

Fortæl altid personalet på
apoteket, hvis du tager flere
forskellige slags medicin
eller kosttilskud.

ADHD

oo Find nogle gode rutiner, der sikre at medicinen bliver taget.
App´en Medicinhusker hjælper dig til at tage din medicin til
tiden.
oo Hvis du eller dit barn glemmer medicinen, skal I ikke tage dobbelt dosis næste gang som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt med at tage medicinen, som der står på doseringsetiketten.
oo Du eller dit barn skal regelmæssigt gå til kontrol hos din læge.
oo De fleste bivirkninger ses i starten af behandlingen. Bivirkningerne kan forsvinde, når kroppen har vænnet sig til medicinen.
oo ADHD-medicin kan give nedsat appetit og vægttab. Hav fokus på
at få spist regelmæssigt, og planlæg dine eller dit barns måltider.
oo Tal med din læge om, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal
køre bil.
oo Alkohol og ADHD-medicin bør ikke blandes. Alkohol kan forværre medicinens bivirkninger. Tal med din læge, eller spørg
på apoteket, hvis du overvejer at drikke alkohol eller får medicin, der indeholder alkohol.
oo ADHD-medicin kan give søvnbesvær. Vær opmærksom på, at
du eller dit barn får den søvn, I har brug for. Har du eller dit
barn problemer med at falde i søvn, kan en kugledyne måske
være en hjælp.
oo Giv aldrig din medicin til andre. Heller ikke, selv om de har
symptomer, der ligner dine. Opbevar medicinen uden for børns
rækkevidde, og følg anvisningerne på pakken.
oo ADHD-medicin der har depotvirkning, hvor medicinen afgives
langsomt til kroppen, må ikke deles eller knuses, men skal sluges hele med et glas vand.

ADHD

Det er vigtigt, at du kender navnet på din medicin og navnet på
det virksomme stof i medicinen. Det skal du for eksempel oplyse til lægen eller apoteket, hvis du tager andre typer medicin.
Medicin fra den centralstimulerende gruppe har et af følgende
aktive indholdsstoffer:
oo Methylphenidat (ofte er denne type lægens førstevalg)
oo Dexamphetamin
oo Lisdexamphetamindimesylat
Medicin fra den ikke-centralstimulerende gruppe har følgende
aktive indholdsstof:
oo Atomoxetin.
oo Guanfacin
Er du i tvivl om din eller dit barns medicin, bør du altid kontakte din læge eller spørge på apoteket.
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På apoteket kan du få hjælp til og
rådgivning om alle typer medicin.
Alt personale er faguddannet og
kan blandt andet svare på spørgsmål om recept- og håndkøbsmedicin, bivirkninger og medicin til
børn og fortælle hvad du skal være

www.apoteket.dk

opmærksom på, hvis du for eksempel tager flere forskellige typer medicin samtidig. Apoteket er stedet,
hvor du køber din medicin.
Læs mere på apoteket.dk, eller
spørg på apoteket.

