
Hokus, pokus, fili...borta!

Lägre dos. Samma effekt.

NYHET
! Nu som SMÄLTTABLETT

Lätt att ta
Smälter snabbti munnen
Ingen vätska

behövs

Lägre dos. Samma effekt.



MINIRIN (desmopressin)120 µg
Frystorkad tablett

•  120 µg MINIRIN frystorkad tablett motsvarar  
 0,2 mg MINIRIN tablett.1

•  Smälter snabbt i munnen.

•  Ingen vätska behövs.

•  Bra för alla, även för den som tycker att det är svårt eller  
 obehagligt att svälja vanliga tabletter.

• MINIRIN 120 µg frystorkad tablett är spröd och kan inte  
 tryckas genom folien utan ska tas ut genom att folien först  
 dras av.

• Vid behandling med MINIRIN ska vätskeintaget begränsas. 
 1 timme före fram till 8 timmar efter det att man har tagit  
 tabletten ska vätskeintaget begränsas till minsta möjliga.

 1. Vande Walle J et al. Pharmacodynamic study using a new ”MELT” formulation
 of desmopressin in children with PNE. ESPU, Sweden, June 14–18 2005.

 

Vill du beställa nya block?
Se under sista bladet!



Vill du beställa nya block?
Se under sista bladet!

Fyll i nedanstående schema över MINIRIN-behandlingens effekt och ta med
till din läkare/sjuksköterska/uroterapeut vid återbesök!
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V
E
C
K
A

1

V
E
C
K
A

2

V
E
C
K
A

3

V
E
C
K
A

4

V
E
C
K
A

5

T = torrt   v = vått   (stort V – stor mängd, litet v – liten mängd)

DAGRÅD Tänk på att dina dagvanor påverkar din förmåga att var torr på natten.

• Kissa på regelbundna tider samt alltid innan du skall vara utomhus en längre stund eller har  
 svårt att komma åt en toalett. Kissa då även om du inte känner dig kissnödig.

• Kissa alltid direkt då du stigit upp på morgonen och just innan du går till sängs på kvällen.

• Skjut aldrig upp toalettbesök när du är bajsnödig.

• Glöm inte att dricka regelbundet under dagen men drick sparsamt på kvällen.

 Måndag       Tisdag       Onsdag      Torsdag       Fredag       Lördag     Söndag



Är dina block slut?
Fyll i och returnera så

kommer det nya!

Information om MINIRIN® (desmopressin) 120 µg
Frystorkad tablett 

Vi ber dig att läsa igenom informationsbladet, antingen du nu ska börja använda 
MINIRIN för första gången eller om du använt MINIRIN tablett tidigare.
Observera att den inte ersätter bipacksedeln, som också bör läsas.

MINIRIN 120 µg frystorkad tablett är speciellt utvecklad för att smälta snabbt i 
munnen, även kallad smälttablett. 

En fördel med denna egenskap är att tabletten är lätt att ta utan vätska. Den är 
också speciellt bra för den som tycker att det är svårt eller obehagligt att svälja 
vanliga tabletter.

Vid behandling med MINIRIN ska vätskeintaget begränsas. 1 timme före fram till 
8 timmar efter det att man har tagit smälttabletten ska vätskeintaget begränsas till 
minsta möjliga.
Om du har använt MINIRIN tablett tidigare kan det vara bra att känna till att en 
smälttablett MINIRIN 120 µg (mikrogram) motsvarar en tablett MINIRIN 0,2 mg 
(milligram). 

MINIRIN smälttablett är spröd och kan därför inte tryckas genom folien. Ta istället 
ut tabletten ur kartan genom att dra av aluminiumhöljet.

Öppningsinstruktioner

1. Börja med att ta bort ytterkanten som är markerad med en hand.
2. Riv därefter av en tablett längs med perforeringen.
3. Dra därefter av folien med start i det markerade hörnet. Tag sedan ut tabletten  
och lägg den under tungan.

Tänk på att alltid förvara läkemedel utom räckhåll för små barn. MINIRIN smält-
tablett är fuktkänslig och ska alltid förvaras i originalförpackningen.

Övrigt:............................................................................................................

......................................................................................................................

1. 2. 3.

Ferring Läkemedel AB. Tel 040-691 69 00 För mer information se även www.torrnatt.nu 
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Är dina block slut?
Fyll i och returnera så

kommer det nya!

Namn.............................................................................................

Adress............................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Postnummer......................................................................................

Ort.................................................................................................

Jag vill gärna att ni skickar..................st
patientblock till migJa tack! 
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MEDICINE ON THE BODY’S OWN TERMS

Minirin® (desmopressin) – frystorkade tabletter 60 µg 
(motsvarar 0,1 mg tablett) och 120 µg (motsvarar 0,2 mg 
tablett). Indikationer: Primär nattlig enures (fr om 6 års ålder) 
när enureslarm inte givit önskad effekt hos patienter med 
normal förmåga att koncentrera urin. Symtomatisk behandling 
av nocturi hos vuxna, förenad med nattlig polyuri, dvs en 
nattlig urinproduktion som överstiger funktionell blåskapacitet. 
Central diabetes insipidus. Vid förskrivning på indikationerna 
nocturi och central diabetes insipidus var vänlig se vidare  
i FASS. Dosering: Dosen av Minirin anpassas individuellt. En 
lämplig initialdos är 120 µg sublingualt till natten. Dosen kan 
ökas upp till 240 µg sublingualt om den lägre dosen inte är 
tillräckligt effektiv. Vätskerestriktion ska iakttas.
Om tecken eller symptom på vattenretention och/eller 
hyponatremi uppkommer, bör behandlingen avbrytas till 
patienten återhämtat sig helt. Strikta vätskerestriktioner 
är nödvändiga när behandlingen sedan återupptas. 
Kontraindikationer: Habituell eller psykogent betingad 
polydipsi (dygnsurinvolym över 40 ml/kg), känd eller 
misstänkt hjärtinkompensation och andra tillstånd som kräver 
behandling med diuretika, måttlig till svår njurinsufficiens 
(kreatininclearance mindre än 50 ml/min), syndrom 
med störd ADH-sekretion (SIADH), känd hyponatremi, 
överkänslighet mot desmopressin eller mot något av 
hjälpämnena. Varningar och försiktighet: Vid behandling 
av primär nattlig enures och nocturi, ska vätskeintaget 
begränsas till minsta möjliga under perioden 1 timme före 
till 8 timmar efter administrering. Utan samtidig minskning 
av vätskeintaget, kan behandlingen leda till vattenretention 
och/eller hyponatremi (huvudvärk, illamående/kräkningar, 
viktökning och i allvarliga fall kramper). Behandling med 
desmopressin bör avbrytas vid akuta sjukdomar med rubbad 
vätske- och/eller elektrolytbalans som vid systeminfektioner, 
feber och gastroenterit. Förpackningar: Aluminium/aluminium 
blister à 10 frystorkade tabletter. Förpackningsstorlekar:  
60 µg: 30 och 100 st. 120 µg: 30 och 100 st.
För komplett FASS-text, se www.fass.se

Ferring Läkemedel AB,
Box 4041, 203 11 Malmö 

Tel: 040-691 69 00 
Fax: 040-691 69 95

www.ferring.se
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