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Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren 
 

Metoprolol Mylan 50 mg tabletter 

Metoprolol Mylan 100 mg tabletter 

 

metoprolol 

 

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. 

- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek. 

- 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, inkludert mulige bivirkninger som 

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4. 

 

 

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om: 
1. Hva Metoprolol Mylan er og hva det brukes mot 

2. Hva du må vite før du bruker Metoprolol Mylan 

3. Hvordan du bruker Metoprolol Mylan 

4. Mulige bivirkninger 

5. Hvordan du oppbevarer Metoprolol Mylan 

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 

 

 

1. Hva Metoprolol Mylan er og hva det brukes mot 
 

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen 

dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på 

apoteketiketten. 

 

Metoprolol Mylan tilhører en gruppe legemidler som kalles betablokkere. Det påvirker hjertet slik at 

det slår saktere og pumper mindre blod per minutt. Dette fører til mindre arbeid for hjertet og 

oksygenbehovet minsker. Metoprolol Mylan virker også på blodårene og senker høyt blodtrykk. 

 

Brukes ved forhøyet blodtrykk, angina pectoris (hjertekrampe), forstyrrelser i hjerterytmen og for å 

beskytte hjertet etter akutt hjerteinfarkt. Kan også brukes til å forebygge migreneanfall og ved økt 

skjoldkjertelfunksjon. 

 

 

2. Hva du må vite før du bruker Metoprolol Mylan 

 

Bruk ikke Metoprolol Mylan 
- dersom du er allergisk overfor metoprololtartrat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette 

legemidlet (listet opp i avsnitt 6). 

- dersom du har ubehandlet hjertesvikt. 

- dersom du har langsom puls. 

- dersom du har en alvorlig ledningsforstyrrelse i hjertet og du ikke har pacemaker. 

- dersom du har svært lavt blodtrykk. 

- dersom du har svært dårlig blodsirkulasjon til f.eks. hode, armer og ben. 

- ved såkalt kardiogent sjokk (sirkulasjonssvikt) 

- ved ubehandlet feokromocytom (stresshormonproduserende svulst i binyrene). 

 

Advarsler og forsiktighetsregler 

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Metoprolol Mylan dersom du: 

- har en lungesykdom (f.eks. astma).  
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- har problemer med hjertet eller blodsirkulasjonen.  

- har Prinzmetals angina (en sjelden form for angina). 

- har en svulst i binyrene (feokromocytom). 

- har diabetes, da hjertebank og skjelving som oppstår som tegn på for lavt blodsukker vil 

dempes.  

- har problemer med skjoldkjertelen.  

- skal ha full narkose hos tannlegen eller opereres på sykehus. Da må du opplyse om at du bruker 

Metoprolol Mylan. 

- har psoriasis eller myastenia gravis (en alvorlig muskelsykdom).  

- tidligere har hatt en alvorlig allergisk reaksjon. 

- har for mye syre i kroppen (metabolsk acidose). 

 

Du må også informere legen din hvis du får symptomer på langsom hjerterytme mens du bruker 

Metoprolol Mylan, slik som svimmelhet, svakhet, kortpustethet eller besvimelse. Hvis behandlingen 

må avbrytes, skal dette som regel skje gradvis i løpet av 1-2 uker.  

 

Andre legemidler og Metoprolol Mylan 
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre 

legemidler.  

 

Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. 

Informer derfor alltid legen din om hvilke andre legemidler du tar, før behandlingsstart. Dette er særlig 

viktig hvis du bruker noen av følgende legemidler: 

- legemidler mot hjerteproblemer, slik som angina pectoris (nitrater), uregelmessig hjerterytme 

(disopyramid, amiodaron, kinidin), hjertekramper (spesielt verapamil, diltiazem eller nifedipin) 

og hjertesvikt (digitalisglykosider) 

- adrenalin 

- andre betablokkere (også betablokkere i form av øyedråper) 

- p-piller som inneholder østrogen 

- legemidler mot høyt blodtrykk (hydralazin og alfablokkere) 

- visse typer smertestillende legemidler (såkalte NSAIDs), slik som indometacin, celekoksib eller 

ibuprofen 

- klonidin mot høyt blodtrykk eller for å forebygge migrene 

- slimhinneavsvellende legemidler mot nesetetthet eller andre legemidler mot forkjølelse (f.eks. 

fenylpropranolamin, kodein) 

- steroider 

- ergotaminpreparater (mot migrene) 

- legemidler mot psykisk sykdom (f.eks. klorpromazin) 

- legemidler mot depresjon  

- visse legemidler mot demens (kolinesterasehemmere) 

- insulin og perorale antidiabetika (dosejustering vurderes av legen din) 

- bedøvelsesmidler (f.eks. lidokain) 

- cimetidin (legemiddel mot sår i mage og tarm) 

- rifampicin (brukes til behandling av tuberkulose) 

- hydroksyklorokin (legemiddel mot malaria) 

- terbinafin (mot soppinfeksjoner) 

- difenhydramin (mot allergi og reisesyke). 

 

Bruker du klonidin sammen med Metoprolol Mylan, må du ikke slutte å bruke noen av legemidlene 

uten å ha rådført deg med legen.  

 

Inntak av Metoprolol Mylan sammen med alkohol 

Inntak av alkohol kan påvirke effekten av Metoprolol Mylan. Du bør derfor unngå å drikke alkohol 

mens du bruker dette legemidlet. 

 

Graviditet og amming 
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Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at 

du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. 

 

Graviditet: 

Metoprolol kan forårsake skade på fosteret og for tidlig fødsel. Metoprolol Mylan skal kun brukes hvis 

den forventede nytten oppveier  risikoen for fosteret. 

 

Amming: 

Metoprolol går over i morsmelk, og det er mulig at barn som ammes påvirkes. Metoprolol Mylan bør 

derfor ikke brukes under amming.  

 

Kjøring og bruk av maskiner 

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din 

evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i 

tvil må du snakke med lege eller apotek. 

 

Dette legemidlet påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Enkelte kan 

imidlertid oppleve svimmelhet og tretthet, spesielt i starten av behandlingen. Dette kan nedsette 

reaksjonsevnen. Det er derfor viktig at du lærer å kjenne din reaksjon på legemidlet før du kjører bil 

eller utfører presisjonsbetont arbeid.  

 

Metoprolol Mylan inneholder laktose 

Metoprolol Mylan inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at det er noen sukkertyper du 

ikke tåler, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. 

 

 

3. Hvordan du bruker Metoprolol Mylan 
 

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er 

usikker. 

 

Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Tablettene bør tas til samme tid og i samme 

forhold til måltidene hver dag. Avslutning av behandlingen må skje gradvis med nedtrapping av dosen 

i løpet av 1-2 uker. 

 

Dersom du tar for mye av Metoprolol Mylan 

Dersom du tar mer Metoprolol Mylan enn anbefalt kan du få følgende: langsom puls, 

ledningsforstyrrelser i hjertet (hjerteblokk), blodtrykksfall, lavt blodsukker, kramper og 

sammentrekninger i luftveiene. 

 

Kontakt umiddelbart lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for 

mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om 

legemidlet, kontakt lege eller apotek. 

 

 

4. Mulige bivirkninger  
 

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. 

 

Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere): 

- utmattethet 

- hodepine 

- svimmelhet 

- langsom puls 

- hjertebank (palpitasjoner) 

- anstrengelsesutløst tungpustethet (dyspné) 

- kvalme 
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- magesmerter 

- diaré 

- forstoppelse 

 

Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 1000 brukere): 

- mareritt 

- depresjon 

- brennende og stikkende følelse i huden (parestesi) 

- muskelkramper 

- sirkulasjonssvikt (kardiogent sjokk) 

- ledningsforstyrrelser i hjertet 

- sammentrekninger i luftveiene (bronkospasme) 

- brekninger 

- hudutslett (f.eks. elveblest, psoriasislignende utslett) 

- økt svetting 

 

Sjeldne bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 10 000 brukere): 

- redusert antall blodplater (trombocytopeni) 

- redusert oppmerksomhet 

- hallusinasjoner 

- søvnighet 

- søvnløshet 

- nervøsitet 

- engstelse 

- forvirring 

- smaksforandringer 

- hukommelsestap 

- hukommelsessvikt 

- synsforstyrrelser 

- tørre og/eller irriterte øyne 

- øyebetennelse (konjunktivitt) 

- hjertesvikt 

- forstyrrelser i hjerterytmen (hjertearytmier) 

- væskeansamling i kroppen (ødem) 

- likfingre (Raynauds fenomen) 

- øresus (tinnitus) 

- munntørrhet 

- unormale verdier i levertester 

- overfølsomhet overfor lys 

- hårtap 

- forverring av psoriasis 

- leddsmerter 

- impotens 

- nedsatt seksuell funksjon 

 

Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 10 000 brukere): 

- vektøkning 

- personlighetsforstyrrelser 

- forstyrrelser i hjertefunksjonen 

- brystsmerter 

- betennelse i nesen (rhinitt) 

- leverbetennelse (hepatitt) 

- koldbrann hos personer med alvorlig forstyrrelse i blodsirkulasjonen 

 

Bivirkninger der hyppigheten ikke er kjent: 

- unormale antistofftester 

- lavt blodtrykk 
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Melding av bivirkninger 

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er 

nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som 

finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk:  http://www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved 

å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 

 

 

5. Hvordan du oppbevarer Metoprolol Mylan 
 

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares i romtemperatur. 

 

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til 

siste dagen i den 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 Metoprolol Mylan 

 

- Virkestoffet er metoprololtartrat. Hver tablett inneholder 50 mg eller 100 mg. 

- Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, kolloidal 

vannfri silika, natriumstivelseglykolat, magnesiumstearat. 

 

Hvordan Metoprolol Mylan ser ut og innholdet i pakningen 

 

Utseende: 

50 mg tabletter: Hvit, rund tablett med delestrek og merket med «ML/50» på den ene siden og «G» på 

den andre siden. 

100 mg tabletter: Hvit, rund tablett med delestrek og merket med «ML/100» på den ene siden og «G» 

på den andre siden. 

 

Pakningsstørrelser:  

Begge styrker: plastboks à 100 stk. 

 

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker 

 

Innehaver av markedsføringstillatelsen: 

Mylan AB 

Box 23033 

104 35 Stockholm 

Sverige 

Tlf: +46 (0)8 555 227 50 

E-post: inform@mylan.se 

 

Tilvirker: 

Gerard Lab. 

Dublin 

Irland 

 

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til innehaveren av 

markedsføringstillatelsen. 

 

http://www.legemiddelverket.no/Bivirkninger/Meld_bivirkninger/pasientmelding/Sider/default.aspx
mailto:inform@mylan.se
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Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert  14.03.2018 

 

  


