Isordil

Werking
Het geneesmiddel Isordil wordt voorgeschreven aan elke patiënt met angina pectoris (een
vernauwing van de kransslagaders) of een hartinfarct. Bij gebruik van Isordil worden de
bloedvaten aanzienlijk wijder, waaronder ook de kransslagaders. Dit zorgt voor een betere
doorbloeding van de hartspier. Hierdoor neemt de pijn op de borst af of verdwijnt. Isordil is
verkrijgbaar in tablet en sprayvorm.

Gebruiksadviezen en waarschuwingen
Krijgt u pijn op de borst? Volg dan de volgende stappen:
 Ga rustig zitten of liggen.
 Leg een tablet onder de tong of neem een spray nitroglycerine. Laat de tablet smelten, niet
doorslikken.
 De pijn moet binnen 2 tot 5 minuten verminderen of verdwenen zijn.
 Komt de pijn na 5 tot 10 minuten weer terug of wordt de pijn niet minder? Gebruik dan een
tweede spray of tablet. Doe dit alleen als u niet duizelig bent.
 Waarschuw direct een arts of vervangend huisarts als de pijn niet overgaat. Heeft u
meerdere keren per dag Isordil nodig om een aanval van angina pectoris te verminderen?
Raadpleeg dan uw huisarts.

Aanvang en duur van de werking
 Na het toedienen van de spray of tablet onder de tong begint de werking na 2 tot 3
minuten. De werking houdt 2 tot 3 uur aan.
 Heeft u de tablet per ongeluk doorgeslikt? Dan begint de werking binnen 30 minuten en
houdt ongeveer 4 uur aan.
 Zorg ervoor dat u altijd en overal Isordil bij u heeft en het kan gebruiken als het nodig is.
 Zorg ervoor dat u regelmatig de houdbaarheidsdatum van Isordil controleert.

Bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt
daarmee te maken. Vooral aan het begin van de behandeling of wanneer de dosering wordt
verhoogd kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen: hoofdpijn, bloeddrukdaling door
bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, die zich soms uit in
duizeligheid en blozen. De frequentie van deze bijwerkingen vermindert langzaam na een
paar dagen bij het voortzetten van de behandeling.
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De volgende bijwerkingen komen zeer vaak voor (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):
 hoofdpijn.
De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):
 bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, die
zich soms uit in duizeligheid ;
 blozen;
 duizeligheid;
 versnelde hartslag;
 bleekheid;
 overmatig transpireren;
 gevoel van zwakte;
 slaperigheid.
De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):
 rusteloosheid;
 flauwvallen (soms tegelijk met trage hartslag en bewustzijnsverlies);
 ernstig verlaagde bloeddruk die kan leiden tot versterkte verschijnselen van angina
pectoris;
 misselijkheid;
 braken;
 huiduitslag.
Bij het aanhouden van deze klachten is het verstandig uw arts te raadplegen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
 U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. De werkzame stof in dit
middel is isosorbidedinitraat. Elke tablet bevat 5 mg isosorbidedinitraat. De andere stoffen
in dit middel zijn: lactose, cellulose in poedervorm (E460), maïszetmeel (gedroogd),
erythrosine lake 40% (E127), magnesiumstearaat (E572).
 U gebruikt bepaalde geneesmiddelen tegen erectiestoornissen, zogenaamde
fosfodiësteraseremmers (bijvoorbeeld sildenafil, tadalafil, vardenafil).

Zwangerschap en borstvoeding
Over de mogelijke schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap bestaan
onvoldoende gegevens. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor schadelijkheid uit
dierproeven naar voren gekomen. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger
worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u
dit geneesmiddel gebruikt.
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Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vooral in het begin van de behandeling kunnen duizeligheid en een gevoel van zwakte
optreden. Hierdoor kan uw reactievermogen nadelig worden beïnvloed. Wees daarom
voorzichtig bij het besturen van een auto of het gebruiken van machines of gereedschap als u
dit middel gebruikt.

Vragen
Heeft u vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Stel ze dan gerust aan uw huisarts of
cardioloog, de verpleegkundige of uw apotheker. Het is belangrijk om problemen bij het
gebruik van dit geneesmiddel te melden aan uw arts of verpleegkundige. Neem het
geneesmiddel in zoals uw behandelend arts met u heeft afgesproken. Dit zal het verantwoord
gebruik van dit middel bevorderen.
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Polikliniek cardiologie (B18)
Telefoon (024) 365 80 30
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar
Eerste harthulp (B36)
Telefoon (024) 365 84 20 (24 uur per dag bereikbaar)
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