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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 

 

Hypotron 2,5 mg töflur 

Hypotron 5 mg töflur 

Hypotron 10 mg töflur 

 

Midodrinhýdróklóríð 

 

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 

upplýsingar. 

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 

- Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. 

- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. 

- Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir 

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 

 

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 

1. Upplýsingar um Hypotron og við hverju það er notað 

2. Áður en byrjað er að nota Hypotron 

3. Hvernig nota á Hypotron 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

5. Hvernig geyma á Hypotron 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

 

1. Upplýsingar um Hypotron og við hverju það er notað 

 

Þetta lyf heitir Hypotron töflur. Þær innihalda lyfið midodrinhýdróklóríð. Það tilheyrir flokki lyfja sem 

kallast adrenvirk og dópamínvirk lyf. 

 

Midodrinhýdróklóríð er lyf sem hækkar blóðþrýstinginn og er notað við ákveðnum alvarlegum 

tegundum of lágs blóðþrýstings hjá fullorðnum þegar önnur meðferðarúrræði hafa ekki virkað. 

 

 

2. Áður en byrjað er að nota Hypotron 

 

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í 

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.  

 

Ekki má nota Hypotron ef: 

- um er að ræða ofnæmi fyrir midodrinhýdróklóríði eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin 

upp í kafla 6). 

- þú ert með of háan blóðþrýsting 

- þú ert með hægan púls 

- þú átt erfitt með þvaglát 

- þú ert með ákveðnar tegundir hjarta- og æðasjúkdóma 

- þú ert með hækkaðan þrýsting í auga (gláku) eða slæma sjón vegna sykursýki 

- þú ert með ofvirkan skjaldkirtil 

- þú ert með hormónakvilla vegna æxlis í nýrnamergi (krómfíklaæxli) 

- þú ert með alvarlegan nýrnakvilla 

- þú ert með stækkun í blöðruhálskirtli 
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Varnaðarorð og varúðarreglur 

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Hypotron er notað ef þér hefur verið sagt að þú sért 

með háan blóðþrýsting þegar þú liggur út af. Ef þetta á við um þig, þá: 

- Er þörf á því að mæla reglulega blóðþrýstinginn hjá þér þegar þú liggur út af og þegar þú 

stendur upp, vegna þess að það gæti verið hætta á því að blóðþrýstingurinn hækki þegar þú 

leggst út af, t.d. um nótt. Ef blóðþrýstingurinn hækkar þegar þú leggst út af og það lagast ekki 

við að minnka skammtinn, þarf að hætta meðferð með þessu lyfi. 

- Er mikilvægt að þú takir þetta lyf ekki seint um kvöld. Taktu síðasta skammt dagsins minnst 4 

klst. fyrir háttatíma. Hættan á því að blóðþrýstingurinn hækki þegar þú leggst út af minnkar við 

það að hafa hærra undir höfðinu um nóttina. 

 

Talaðu einnig við lækninn ef þú: 

- ert með alvarlega truflun í taugakerfi (truflun í ósjálfráða taugakerfinu), vegna þess að taka 

þessa lyfs getur leitt til frekara blóðþrýstingsfalls þegar þú stendur upp. Ef þetta kemur fram 

skal hætta meðferð með þessu lyfi. 

- ert með blóðrásarkvilla, sérstaklega ef þú færð einkenni á borð við verki eða krampa í maga eftir 

mat, eða verki eða sinadrátt í fótleggjum við göngu. 

- ert með sjúkdóm í blöðruhálskirtli, vegna þess að þú getur fundið fyrir erfiðleikum með þvaglát 

meðan þú tekur þetta lyf. 

 

Læknirinn þarf að athuga nýrnastarfsemi og blóðþrýsting áður en þú byrjar að nota þetta lyf. Meðan á 

meðferðinni stendur mun blóðþrýstingurinn vera mældur af og til og skömmtum breytt ef nauðsyn 

krefur. 

 

Það er mikilvægt að þú skýrir strax frá einkennum sem tengjast háum blóðþrýstingi, svo sem 

brjóstverk, hjartsláttarónotum, mæði, höfuðverk og þokusýn. Læknirinn mun ákveða hvort það þarf að 

breyta skömmtum eða hætta meðferð með Hypotron töflum. 

 

Ef einhver þessara viðvarana á við um þig, eða hafa einhvern tímann átt við þig, skaltu tala við 

lækninn. 

 

Börn og unglingar 

Ekki gefa börnum og unglingum undir 18 ára þetta lyf vegna þess að öryggi og verkun Hypotron 

taflna hafa ekki verið staðfest hjá þessum aldurshópi. 

 

Notkun annarra lyfja samhliða Hypotron 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu 

að verða notuð. 

 

Segðu lækninum eða lyfjafræðingi sérstaklega frá því ef þú tekur einhver eftirfarandi lyfja: 

 

- Samhliðanotkun þessara lyfja getur valdið háan blóðþrýstingshækkun: 

o Reserpin og guanethidin (lyf notuð til þess að lækka blóðþrýsting) 

o Andhistamín (notuð við ofnæmi)  

o Skjaldkirtilshormónar (notaðir við vanstarfsemi skjaldkirtils) 

o Þríhringlaga þunglyndislyf og MAO-hemlar (hvort tveggja notað við þunglyndi) 

o Önnur æðaherpandi lyf (lyf sem þrengja æðar), eða adrenvirk lyf (lyf sem hafa örvandi  

áhrif á vissa hluta taugakerfisins)  

- Prazosin og phentolamin (lyf notuð við hjartasjúkdómum) vegna þess að þau hamla áhrifum 

þessa lyfs. 

- Digitalislyf (lyf notuð við hjartasjúkdómum) vegna þess að samhliðanotkun með þessum lyfjum 

getur valdið hjartabilun. 

- Barksterar, svo sem fludronkortisonasetat (bólgueyðandi lyf) vegna þess að þessi lyf geta aukið 

áhrif þess. 

- Lyf sem hafa beint eða óbeint áhrif á hjartsláttartíðni vegna þess að ef þetta lyf er notað 

samhliða þeim er ráðlegt að læknirinn fylgist náið með þér. 
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Meðganga og brjóstagjöf 

Notkun þessa lyfs er ekki ráðlögð á meðgöngu, eða ef þú ert kona á barneignaraldri og notar ekki 

getnaðarvarnir. Segðu lækninum ef þú ert þunguð eða ef þungun er fyrirhuguð meðan þú notar þetta 

lyf. 

 

Ekki nota þetta lyf meðan þú ert með barn á brjósti. 

 

Akstur og notkun véla 

Þetta lyf ætti ekki að hafa áhrif á hæfileika þína til aksturs og notkunar véla. Þó verður að gæta varúðar 

ef sundl eða vægur svimi koma fram eftir að lyfið er tekið. 

 

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt 

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og 

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða 

þetta við lækni eða lyfjafræðing. 

 

Hypotron 5 mg töflur innihalda Sunset Yellow FCF aluminium lake (E110) 

Sunset Yellow FCF aluminium lake (E110) getur valdið ofnæmisviðbrögðum. 

 

 

3. Hvernig nota á Hypotron 

 

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á 

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 

 

Gleypið töflurnar með vatnssopa. 

 

Taka má lyfið með eða án matar. 

 

Skoran í töflunni er eingöngu til þess að hægt sé að skipta töflunni svo að auðveldara sé að kyngja 

henni. 

 

Hversu mikið þú átt að taka 

Læknirinn mun ákveða skammtinn fyrir þig og segja þér hversu lengi þú átt að taka lyfið. Meðferðin 

er yfirleitt til lengri tíma. 

 

Ráðlagður upphafsskammtur er venjulega ein 2,5 mg tafla þrisvar sinnum á dag. Þennan skammt má 

auka vikulega upp að 10 mg þrisvar sinnum á dag, sem samsvarar venjulegum viðhaldsskammti, 30 

mg á dag. 

 

Skipta á ráðlögðum dagskammti í þrjá jafna skammta á dag. 

 

Tímasetning kvöldskammts 

Forðastu að taka þetta lyf seint um kvöld. Taka skal síðasta skammtinn minnst 4 klst. fyrir háttatíma. 

Hættan á því að blóðþrýstingurinn hækki þegar þú leggst út af minnkar við það að hafa hærra undir 

höfðinu um nóttina. Frekari upplýsingar eru í kaflanum "Varnaðarorð og varúðarreglur" í þessum 

fylgiseðli. 

 

Talaðu við lækninn eða lyfjafræðing ef þér finnst áhrif þessa lyfs vera of mikil eða of lítil. 

 

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um 

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa 

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).  
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Of stórir skammtar af þessu lyfi geta valdið: 

- háum blóðþrýstingi (háþrýstingi), t.d. hjartsláttarónotum, mæði, brjóstverk, höfuðverk og 

          þokusýn. 

- hægum hjartslætti (hægslætti) 

- erfiðleikum við þvaglát 

- gæsahúð 

- kuldatilfinningu 

 

Ef gleymist að taka Hypotron 

Ef þú gleymir að taka skammt skaltu taka næsta skammt eins og venjulega og halda svo áfram að taka 

lyfið eins og læknirinn hefur mælt fyrir um. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem 

gleymst hefur að taka, vegna þess að þetta getur aukið hættuna á háþrýstingi þegar þú leggst út af. 

 

Ef hætt er að nota Hypotron 

Blóðþrýstingurinn mun ekki lækka skyndilega. 

 

Talaðu alltaf við lækninn ef þú íhugar að hætta notkun þessa lyfs. 

 

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins. 

 

 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

 

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. 

 

Mjög algengar (geta komið fram hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum): 

- gæsahúð, kláði í hársverði og sársauki við þvaglát. 

 

Algengar (geta komið fram hjá fleiri en 1 af hverjum 100 en færri en 1 af hverjum 10 einstaklingum): 

- náladofi og kláði, aukinn blóðþrýstingur þegar lagst er niður, höfuðverkur, ógleði, brjóstsviði, 

bólga í slímhúð í munninum, andlitsroði, útbrot, kuldahrollur, erfiðleikar við þvaglát. 

 

Sjaldgæfar (geta komið fram hjá fleiri en 1 af hverjum 1.000 en færri en 1 af hverjum 100 

einstaklingum): 

- svefntruflanir, þar með taldir erfiðleikar við svefn, eirðarleysi, æsingur og stygglyndi, hægur 

hjartsláttur, bráð þvaglát. 

 

Mjög sjaldgæfar (geta komið fram hjá fleiri en 1 af hverjum 10.000 en færri en 1 af hverjum 1.000 

einstaklingum): 

- hjartsláttarónot, hraður hjartsláttur, óeðlileg lifrarstarfsemi þar með talin aukning á 

lifrarensímum. 

 

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum): 

- kviðverkur, uppköst, niðurgangur, kvíði, rugl. 

 

Tilkynning aukaverkana 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem 

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, 

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar 

um öryggi lyfsins. 

 

 

5. Hvernig geyma á Hypotron 

 

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
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Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnupakkningum á eftir 

EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 

 

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.  

 

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í 

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda 

umhverfið. 

 

 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

Hypotron inniheldur 

 

- Virka innihaldsefnið er midodrinhýdróklóríð. Hver tafla inniheldur 2,5 mg, 5 mg eða 10 mg af 

midodrinhýdróklóríði. 

- Önnur innihaldsefni eru örkristallaður sellulósi, maíssterkja, magnesíumsterat og vatnsfrí 

kísilkvoða. Hypotron 5 mg töflur innihalda einnig Sunset Yellow FCF aluminium lake (E110). 

Hypotron 10 mg töflur innihalda einnig skærblátt FCF aluminium lake (E133). 

 

Lýsing á útliti Hypotron og pakkningastærðir 

2,5 mg töflurnar eru hvítar, kringlóttar töflur merktar á annarri hliðinni með "MID" fyrir ofan deilistrik 

og "2.5" fyrir neðan deilistrik. 

 

5 mg töflurnar eru appelsínugular, kringlóttar töflur merktar á annarri hliðinni með "MID" fyrir ofan 

deilistrik og "5" fyrir neðan deilistrik. 

 

10 mg töflurnar eru bláar, kringlóttar töflur merktar “APO“ á annarri hliðinni og "MID" fyrir ofan 

deilistrik og “10“ fyrir neðan deilistrik á hinni hliðinni. 

 

Þetta lyf er fáanlegt í öskjum með 50 eða 100 töflum í ál/ál- þynnupakkningum. 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

Markaðsleyfishafi 

Brancaster Pharma Ireland Ltd. 

Garadice House 

3-4 Fairview 

Dublin 3, D03X0Y5 

Írland 

 

Framleiðandi 

CampusPharma AB 

Karl Gustavsgatan 1A 

411 25 Göteborg 

Svíþjóð 

 

Umboðsaðili 

CampusPharma AB 

Karl Gustavsgatan 1A 

411 25 Göteborg 

Svíþjóð 

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í apríl 2022. 


