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Lamotrigin (Lamictal®)
Tablet på 25, 50, 100 og 200 mg 
Den maksimale dosis pr. døgn = 400 mg.
Har ofte først effekt på smerterne ved dosis på 150-200 mg. 

 kl. 07.00   Næste  
optrapning efter

   25 mg    14 dage
   50 mg   14 dage
 150 mg      7 dage
 250 mg      7 dage
 350 mg    Efter aftale

Nedtrapning
Dosis halveres i én uge, hvorefter der stoppes med medicinen.  Hvis der stoppes 
med behandlingen pga hududslet stoppes uden nedtrapning. 

Meget almindelige bivirkninger (>10%)
Hovedpine, hududslæt.

Forsigtighedsregler
Dosisnedsættelse ved dårligt fungerende lever eller nyrer.

Mere information
http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/3649

Naltrexon
Tablet på 4,5 mg

 kl. 07.00   Næste  
optrapning efter

   2,25 mg    7 dage
   4,5 mg   Efter aftale

Nedtrapning
Ikke behov for nedtrapning – kan stoppes på en gang.  

Meget almindelige bivirkninger (>10%)
Kraftesløshed, kvalme, mavesmerter, opkastning, ledsmerter, muskelsmerter, 
hovedpine, nervøsitet, rastløshed, søvnforstyrrelser.
I lav dosis er bivirkningerne oftest milde og forbigående. 

Forsigtighedsregler
Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever eller nyrer.

Må ikke anvendes sammen med morfinlignende medicin eller medicin som 
indeholder kodein f.eks. kodymagnyl  ®   eller kodipar  ®  . 
Hvis der er behov for morfinlignende medicin f.eks ved indlæggelse på sygehus 
stoppes Naltrexon og må først genoptages 7 dage efter sidste ophør med 
morfinlignende medicin. 

Mere information
http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/7119

http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/3649
http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/7119
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Baklofen
Tablet på 10 mg
Har effekt på muskelspændingssmerter og medfører oftest bedre nattesøvn. 
Tages som regel dagligt, men kan også tages efter behov og evt. kun til sengetid.

 kl. 07.00   kl. 15.00   kl. 23.00 Næste 
optrapning efter

   5 mg  3 dage
  10 mg  3 dage

 5 mg  10 mg  3 dage
 5 mg  5 mg  10 mg  3 dage
 10 mg  5 mg  10 mg  3 dage
 10 mg  10 mg  10 mg  Efter aftale

Nedtrapning
Dosis reduceres til 10 mg/d i én uge, hvorefter der stoppes med medicinen. 

Meget almindelige bivirkninger (>10%)
Kvalme, sløvhed, søvnighed

Forsigtighedsregler
 Forsigtighed tilrådes ved mavesår, epilepsi, Parkinsons sygdom, psykiske 

sygdomme (psykose, skizofreni), dårligt fungerende lunger, lever eller nyrer. 
 Virkning af medicin mod forhøjet blodtryk kan øges.

Mere information
http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4794

Tizanidin
Tablet på 2 og 4 mg
Har effekt på muskelspændingssmerter og medfører oftest bedre nattesøvn. 
Tages som regel dagligt, men kan også tages efter behov og evt. kun til sengetid. 
Efter optrapning kan omlægges til Tizanidin Depot (Sirdalud Retard®) 6 mg til aften 
(kan evt. øges til 6 mg morgen og aften). 

 kl. 07.00   kl. 15.00   kl. 23.00  Næste 
optrapning efter

   1 mg  3 dage
  2 mg  3 dage

 1 mg   2 mg  3 dage
 1 mg  1 mg  2 mg  3 dage
 2 mg  1 mg  2 mg  3 dage
 2 mg  2 mg  2 mg  Efter aftale

Nedtrapning
Dosis reduceres til 4 mg/d i én uge, hvorefter der stoppes med medicinen. 

Meget almindelige bivirkninger (>10%)
Fordøjelsesbesvær, kvalme, mundtørhed, muskelsvaghed, svimmelhed, søvnighed. 

Forsigtighedsregler
Forsigtighed tilrådes ved forhøjet blodtryk, leversygdom og nyresygdom 

Mere information
http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/6708

http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/6708
http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4794

	Lamotrigin (Lamictal®)
	Naltrexon
	Baklofen
	Tizanidin

