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Algemeen
Uw behandelend arts heeft u een Nitroglycerine-spray of Isordil®-tablet voorgeschreven. In het ziekenhuis is u uitgelegd hoe u dit medicijn
kunt gebruiken. In deze folder kunt u de instructies nalezen.
Werking van het medicijn
De werkzame stof van Nitroglycerine en Isordil® verwijdt de bloedvaten. Het zorgt ervoor dat de zuurstoftoevoer naar de hartspier versnelt. Hierdoor verdwijnen de klachten. In de bijsluiter vindt u meer informatie over de werkzame stof.
Dit medicijn wordt geleverd in sprayvorm (Nitroglycerine) of tabletvorm (Isordil®).
Wanneer de spray of tablet gebruiken
Gebruikt u de spray of tablet:
bij een aanval van benauwdheid of pijn op de borst;
voorafgaand aan een situatie waarbij u verwacht een aanval te krijgen, bijvoorbeeld bij lichamelijke inspanning, emotionele spanning
of blootstelling aan kou. Gebruik de spray of tablet twee tot drie
minuten voordat u verwacht een aanval te krijgen.

Hoe gebruikt u de spray of tablet
Bij een aanval van benauwdheid of pijn op de borst stopt u met inspanning of gaat u rustig zitten of liggen. Mogelijk nemen dan de
klachten af. Als de klachten niet binnen 10 tot 15 minuten afnemen,
gebruikt u de spray of tablet. Hieronder leest u hoe u de spray of tablet kunt gebruiken. Volgt u de instructies die voor u van toepassing
zijn.

Instructies voor het gebruik van een spray
1. Ga indien mogelijk zitten of liggen voordat u de spray gebruikt. U
heeft dan minder last van eventuele duizeligheid.
2. U mag de spray voor gebruik niet schudden.
3. Spray voor gebruik één keer in de lucht. Zo weet u zeker dat de
spray werkt.
4. U duwt uw tong tegen het gehemelte en houdt uw adem in. Spray
dan onder de tong en sluit daarna uw mond. Adem de spray niet
in.
5. Blijf daarna rustig zitten of liggen tot de aanval over is. Indien nodig kunt u na 5 minuten de spray nogmaals gebruiken. Als u duizelig wordt na 1 x sprayen dan moet u niet voor de 2e keer sprayen
6. De spray bevat een brandbare vloeistof. Spray daarom niet in de
buurt van een open vuur, bijvoorbeeld een brandende sigaret.
7. Zorgt u ervoor dat u de spray altijd bij u heeft.
Instructies voor het gebruik van een tablet
1. Ga indien mogelijk zitten of liggen voordat u de tablet inneemt. U
heeft dan minder last van duizeligheid.
2. Leg de tablet onder uw tong. Het mondslijmvlies neemt het tablet
snel op. Hierdoor werkt het medicijn vrijwel direct.
3. U mag de tablet niet fijnkauwen of in geheel doorslikken.
4. Blijf na de inname van de tablet rustig zitten tot de aanval over is.
Indien nodig kunt u na 5 minuten nog een tablet innemen. Als u
duizelig wordt na 1 tablet dan moet u niet voor de 2e keer een tablet innemen.
5. Zorgt u ervoor dat u de tablet altijd bij u heeft.

Wanneer contact opnemen
Neemt u direct contact op met uw huisarts, huisartsenpost of 112 bij de
volgende klachten:
Als de pijn 15 min na inname van de 2e spray of 2e tablet niet verdwenen is.
Als de klachten ondanks één keer sprayen of de inname van één tablet snel erger worden.
Indien u met enige regelmaat de spray of tablet nodig heeft overleg
dan met uw huisarts of specialist.
Bijwerkingen
Het gebruik van een spray of tablet kan de volgende bijwerkingen geven:
Hoofdpijn.
Kloppend gevoel in het hoofd.
Duizeligheid bij snel opstaan.
Hartkloppingen.
Deze klachten verdwijnen meestal na korte tijd vanzelf. Lees de bijsluiter voor andere, minder vaak voorkomende bijwerkingen.
Houdbaarheidsdatum
Controleer voor het gebruik van de spray of tablet de houdbaarheidsdatum.

Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25
Postadres:
Postbus 169
7000 AD Doetinchem
Telefoon: (0314) 32 99 11
Internet: www.slingeland.nl

Nr. 2245-sep 22

