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BRUKSANVISNING FÖR SNABBNITRO
Produkter: Nitro, Nitromex, Dinit munspray (= nitro)

BRUKSÄNDAMÅL:
Vid tryckande bröstsmärta som beror på syrebrist i hjärtmuskeln, dvs. angina pectoris. Medicinen kan
användas vid anfall som redan inträffat, men också för att förebygga symptom för ett anfall.
VID BRÖSTSMÄRTA
1.
2.
3.
4.

Lägg dig i liggande ställning eller sit ner.
Sätt ½ - 1 nitro under tungan. Nitrot verkar redan efter 2-3 min, varvid smärtan vanligen avtar.
Om smärtan inte avtar, sätt ett nytt nitro med 5 min. mellanrum 3-4 gånger.
Om smärtan trots detta ännu ständigt fortgår kraftigt ca 15-20 min. efter nitrobehandlingen, sök
upp närmaste sjukhus helst med ambulans, som ger möjlighet till viloställning, har tillgång till syre
och kunnig personal.

Om Du använder Dinit-spray, spraya tungan 1-3 ggr med 30 sek. mellanrum.

NITRO VERKAR
Nitro verkar efter 2-3 min. och hjälper i ca ½ timme. Nitro utvidgar blodkärlen i hela kroppen och ökar
blod- och syretillförseln till hjärtat samt underlättar hjärtats arbete. Huvudvärk kan förekomma, men
upphör vanligen rätt snabbt och om medicinen används långvarigt kan huvudvärken upphöra helt. Vid
behov kan Du byta till ett annat fabrikat. Det har inte påvisats att Nitro skulle ha några biverkningar av
större betydelse.
Om Du enligt erfarenhet lätt får bröstsmärta, kan Du ta en nitro ca 3-4 min. på förhand och således
undvika smärtorna.

MEDICINENS UPPBEVARING
Tabletterna förvaras på torrt ställe i rumstemperatur, i egen burk. Ha alltid med Dig 5-6 nitron. Eftersom
nitrots effekt minskar i värme, bör tabletterna som Du har med Dig bytas en gång i månaden. Tabletternas
effekt minskar då de blir gamla. Förnya därför reseptet årligen.
Om nitrot inte svider till under tungan är det tecken på att tabletternas effekt har upphört.
Om förbrukningen av nitro ökar, kontakta läkaren.
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