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Råd gällande Cordarone (Amiodaron)
Ögon
Små avlagringar kan bildas i hornhinnan i ögat
(den klara yta som täcker pupillen, iris och vita
delen av ögat). De häravlagringarna är inte
skadliga. Du kan dock se effekten av sådana
ögonavlagringar genom att titta in i starkt ljus
på natten t.ex. vid bilkörning. Bland personer
som tar Cordarone upplever 1 av 10 en blåaktig halo. Det här är inte heller skadligt.

Bieffekter
Även om läkemedlet i allmänhet tolereras väl
har Cordarone biverkningar som kan påverka
olika delar av vår kropp.

Lungor
Cordarone kan orsaka problem med förtjockning (ﬁbros) av vissa strukturer i lungorna. Om
du känner att du har problem med andfåddhet
bör du omedelbart kontakta din läkare.

Hud
När du tar Cordarone kan huden få en gråaktig/blå nyans. Det här kommer att återgå till det
normala när man slutar använda Cordarone,
men kan ta lång tid.
Medan du tar Cordarone kan du bli mer känslig
för solbränna. Använd solskydd och hattar för
att förhindra den här bieffekten. Eftersom Cordarone är kvar i kroppen under lång tid kan det
vara nödvändigt att fortsätta använda solskyddskräm under ett par månader efter avslutad
behandling.
Sköldkörteln
Sköldkörteln producerar ett hormon som styr
kroppens ämnesomsättning. Cordarone kan
påverka den här körtel och göra den både överaktiv (detta sker hos cirka 2 % av personerna
som tar Cordarone) eller underaktiv (detta sker
hos cirka 6 % av personerna som tar det). Din
läkare kommer regelbundet att ta blodprover
för att kontrollera om något av dessa symptom
utvecklats. Om du upplever symptom på
extrem trötthet eller rastlöshet bör du kontakta
din läkare för att diskutera detta. Läkaren
kommer att ordna så att du får ta blodprov om
det inte redan har gjorts. Både en överaktiv och
låg sköldkörtelfunktion kan lätt behandlas med
läkemedel.
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Levern
Cordarone påverkar i sällsynta fall leverns
funktion, vilket kan förbättras genom att minska dosen av Cordarone. Din läkare kommer att
kontrollera om någon påverkan på levern sker
genom att göra rutinmässiga blodprover.
Övervakning
Cordarone är en mycket användbar medicin
och din läkare kommer att skriva ut den om
han/hon anser att den är den bästa medicinen
för dig. Ovan nämnda biverkningar, om än
ovanliga, visar att kontrollen är viktigt. Du
kommer att behöva ses över av din läkare
var sjätte månad när du tar Cordarone och du
behöver lämna blodprov för att se till att din
sköldkörtel- och leverfunktion är opåverkade
och att inga andra problem har utvecklats,
inklusive eventuell påverkan på INR-nivå
om Warfarin tas.
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Cordarone är ett läkemedel som används vid
behandlingen av hjärtarytmier. Det är en mycket effektiv medicinering men den kan ge biverkningar som din läkare kommer att behöva
övervaka. Cordarone används för att hjälpa till
att hålla hjärtat i sin normala (sinus) rytm. Det
används också när hjärtat har en onormal rytm
(arytmi) för att hjälpa det att återgå till normal
rytm.

