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Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren 
 

Carexarit 25 mikrogram drasjerte tabletter 
klonidinhydroklorid 

 
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det 
inneholder informasjon som er viktig for deg. 
- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. 
- Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon. 
- Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv 

om de har symptomer på sykdom som ligner dine. 
- Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som 

ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4. 
 
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om: 
1. Hva Carexarit er og hva det brukes mot 
2. Hva du må vite før du bruker Carexarit 
3. Hvordan du bruker Carexarit 
4. Mulige bivirkninger 
5. Hvordan du oppbevarer Carexarit 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 
 
 
1. Hva Carexarit er og hva det brukes mot 
 
Carexarit inneholder et legemiddel kalt klonidin. Det tilhører en legemiddelgruppe kalt vasodilatorer. 
Vasodilatorer utvider blodårene, og dette bidrar til at blodet flyter lettere. Carexarit brukes til å 
forebygge migreneanfall. Det brukes også til å forebygge hetetokter som kan forekomme hos kvinner i 
overgangsalderen (menopausen). 
 
 
2. Hva du må vite før du bruker Carexarit 
 
Bruk ikke Carexarit dersom 

 du er gravid, kan komme til å bli gravid eller ammer 
 du er allergisk overfor klonidin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet 

(listet opp i avsnitt 6) 
 du har langsom hjerterytme på grunn av hjerteproblemer 
 du allerede tar andre legemidler som inneholder klonidin 
 du har en svulst i binyrekjertelen (feokromocytom) 

 
Bruk ikke dette legemidlet dersom noe av dette gjelder deg. Hvis du er usikker, snakk med lege eller 
apotek før du bruker Carexarit. 
 
Advarsler og forsiktighetsregler 
Snakk med lege eller apotek før du bruker Carexarit dersom: 

 du har hjerte- eller nyreproblemer 
 du har Raynauds sykdom (et problem med blodsirkulasjon til fingre og tær) eller andre 

problemer med blodsirkulasjonen, inkludert blodsirkulasjonen til hjernen 
 du har depresjon 
 du har en nervesykdom som gir en unormal følelse i hender og føtter 
 du har forstoppelse 

 
Snakk med lege eller apotek før du bruker Carexarit dersom du er usikker på om noe av dette gjelder 
deg. 
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Du kan få tørre øyne mens du tar dette legemidlet, og dette kan være et problem hvis du bruker 
kontaktlinser. 
 
Andre legemidler og Carexarit 
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre 
legemidler. Carexarit kan påvirke måten andre legemidler fungerer på. Noen andre legemidler kan 
også påvirke måten Carexarit fungerer på. 
 
Snakk særlig med lege eller apotek dersom du bruker noen av følgende legemidler: 

 Legemidler som senker blodtrykket 
 Betablokkere som atenolol 
 Vanndrivende tabletter (diuretika) som furosemid 
 Vasodilatorer som diazoxid og natriumnitroprussid 
 Hjerteglykosider som digoksin 
 Alfablokkere som prazosin og doksazosin. Disse kan også brukes mot prostataproblemer hos 

menn 
 Legemidler som gjør deg døsig 
 Legemidler mot depresjon som imipramin og mirtazapin 
 Legemidler mot alvorlige psykiske sykdommer som schizofreni. Disse kalles også 

"antipsykotika" og omfatter klorpromazin 
 
Snakk med lege eller apotek før du bruker Carexarit dersom du er usikker på om noe av dette gjelder 
deg. 
 
Inntak av Carexarit sammen med mat og drikke 
Du kan bli døsig mens du bruker Carexarit. Inntak av alkohol mens du bruker Carexarit kan forverre 
dette. 
 
Graviditet og amming 
Bruk ikke Carexarit dersom du er gravid, kan komme til å bli gravid eller ammer. 
 
Kjøring og bruk av maskiner 
Du kan bli døsig, svimmel eller få synsforstyrrelser. Hvis du opplever dette skal du ikke kjøre, bruke 
maskiner eller delta i aktiviteter hvor dette kan utsette deg eller andre for risiko. 
 
Carexarit inneholder laktose 
Carexarit inneholder laktose og sukrose (sukkertyper). Dersom legen din har fortalt deg at du har 
intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. 
 
3. Hvordan du bruker Carexarit 
 
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er 
usikker. 
 
Bruk av dette legemidlet 

 Innta dette legemidlet via munnen 
 Den vanlige startdosen er 1 tablett (25 mikrogram), to ganger daglig 
 Ved behov kan legen etter 2 uker øke dosen til 3 tabletter (75 mikrogram), to ganger daglig 
 Det kan ta 2 - 4 uker før du merker full nytte av denne behandlingen 

 
Bruk hos barn 
Carexarit er ikke anbefalt til barn. 
 
Dersom du tar for mye av Carexarit 
Dersom du tar for mye av Carexarit, snakk med lege eller oppsøk sykehus umiddelbart. Ta med deg 
legemiddelpakningen, selv om det ikke er noen tabletter igjen. 
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Dersom du har glemt å ta Carexarit 
Dersom du har glemt en dose, ta den så snart du husker det. Hvis det snart er tid for neste dose, skal du 
imidlertid droppe den glemte dosen. Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. 
 
Dersom du avbryter behandling med Carexarit 
Ikke avbryt behandling med Carexarit uten å snakke med legen først. Du må trappe ned Carexarit 
gradvis over 2 - 4 dager. 
 
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. 
 
 
4. Mulige bivirkninger 
 
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. 
 
Svært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer) 

 Svimmelhet, tretthet og mer avslappethet enn vanlig (sedasjon) 
 Svimmelhet når du reiser deg opp (pga. raskt blodtrykksfall) 
 Munntørrhet 

 
Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer) 

 Depresjon, søvnproblemer 
 Hodepine 
 Forstoppelse, kvalme, smerte under øret (fra spyttkjertelen), oppkast 
 Impotens (erektil dysfunksjon) 
 Utmattelse (fatigue) 

 
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer) 

 Problemer med å forstå hva som skjer rundt deg, hallusinasjoner, mareritt 
 Unormal følelse i hender og føtter 
 Regelmessig, uvanlig langsom hjerterytme 
 Et problem med blodsirkulasjonen til fingre og tær (Raynauds fenomen) 
 Kløe, utslett, elveblest (urtikaria) 
 Sykdomsfølelse og utmattelse (fatigue) 

 
Sjeldne (kan ramme opptil 1 av 1000 personer) 

 Forstørret brystkjertelvev (gynekomasti) hos menn 
 Tørre øyne 
 Uregelmessig hjerterytme 
 Tørrhet i nesen 
 Delvis blokkering av tykktarmen, som kan gi kolikkaktige smerter, oppkast og forstoppelse. 

Kontakt lege umiddelbart dersom du får alle disse bivirkningene. 
 Hårtap 
 Økt blodsukker 

 
Ikke kjent (forekommer hos et ukjent antall personer) 

 Forvirring, tap av sexlyst 
 Tåkesyn 
 Unormalt langsom hjerterytme 

 
Melding av bivirkninger 
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke 
er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som 
finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å 
melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 

Field Code Changed
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5. Hvordan du oppbevarer Carexarit  
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. 
 
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller etiketten. Utløpsdatoen er 
den siste dagen i den angitte måneden. 
 
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket 
hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte 
miljøet. 
 
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 
 
Sammensetning av Carexarit 
- Virkestoff er klonidinhydroklorid. Én tablett inneholder 25 mikrogram. 
- Andre innholdsstoffer er: 
- Tablettkjerne: Sheffield laktosemonohydrat 200 (Sheffield 200), kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, 

delvis pregelatinisert maisstivelse, povidon (kollidon 30 LP), silika, kolloidal vannfri, 
natriumstivelseglykolat (type A), magnesiumstearat. 

- Sukkerdrasjering: Hypromellose (E 464), makrogol 6000 (E 1521), talkum (E 553b), akasiegummi 
(E 414), sukrose, povidon [PVP K-30] (E 1201), titandioksid (E 171), indigokarmin (E 132), 
glyserol (E 422). 

 
Hvordan Carexarit ser ut og innholdet i pakningen 
Carexarit 25 mikrogram tabletter er blå, sukkerdrasjerte, runde, bikonvekse tabletter med glatt 
overflate på begge sider. 
 
Carexarit er pakket i blisterpakninger av PVC/aluminium. 
Pakningsstørrelser: 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112 tabletter i blisterpakning. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 
 
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker 
2care4 Generics ApS 
Stenhuggervej 12-14 
6710 Esbjerg V 
Danmark 
 
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.01.2021 


