
HJERTEFLIMMER OG HJERTEMAGNYL®

Hjertemagnyl® kan give alvorlige blødninger,  
hvis du også tager Marevan®



Er du i behandling med warfarin 
for hjerteflimmer?

Omkring 100.000 danskere lider af hjerteflimmer (atrieflimren) 
og hvert år diagnosticeres mellem 15.000-20.000 nye patienter. 
Risikoen for hjerteflimmer stiger i takt med alderen og omkring 
10% af ældre over 75 år lider af hjerteflimmer. 

Denne folder er til dig, der lider af hjerteflimmer og som er i 
behandling med warfarin (Marevan®, Waran®, Warfarin ”Orion”).

Hjerteflimmer kan give  
blod propper

Når man har hjerteflimmer, bliver blodet ikke pumpet rigtigt 
fra hjertets forkamre til hovedkamre. Blodet i forkamrene står 
mere stille, og der kan dannes klumper af størknet blod i hjertet. 

Hjerteflimmer kan være farlig, fordi klumperne i blodet kan 
vandre fra hjertet ud i kroppen. Her kan de sætte sig fast 
i blodkarrene og give blodpropper, blandt andet i hjernen. 
Hjerteflimmer er årsag til hvert femte tilfælde af blodpropper i 
hjernen. De kaldes også apopleksi eller slagtilfælde.

Blod fortyndende medicin 
beskytter mod blodpropper

For at nedsætte risikoen for blodpropper bliver patienter med 
hjerteflimmer behandlet med blodfortyndende medicin.

Den blodfortyndende medicin gør, at blodet har sværere 
ved at størkne. Det betyder, at det ikke klumper og danner 
blodpropper helt så let. Det er vigtigt, at doseringen af den 
blodfortyndende medicin er korrekt for at få den bedste 
beskyttelse mod blodpropper. For høje doser af blodtyndende 
medicin kan medføre alvorlige blødninger. For lidt medicin 
betyder, at du ikke bliver beskyttet mod blodpropper.

Hjertemagnyl øger risikoen  
for blødninger

Nogle patienter tager også Hjertemagnyl®, når de er i 
behandling med warfarin. Men bliver du allerede behandlet 
med warfarin giver behandling med Hjertemagnyl® ikke ekstra 
beskyttelse. Til gengæld stiger din risiko for blødninger. Det 
kan være mindre blødninger i tandkødet eller fra næsen og 
alvorlige blødninger i mave-tarm kanalen og hjerneblødninger. 
Blødninger som i værste fald kan være livsfarlige.

Følg dit hjerte - ned til lægen
På grund af den forøgede risiko for blødninger, anbefales 
Hjertemagnyl® ikke til patienter med hjerteflimmer, 
som samtidig er i behandling med warfarin. Der er dog 
undtagelser, hvor man  skal fortsætte med at tage både 
Hjertemagnyl® og warfarin. 

Husk altid at fortælle din læge om den medicin, du tager  
– også den du køber  i håndkøb. 

Tal med din med din læge, før du stopper med at tage 
Hjertemagnyl®.

Hjertemagnyl® indeholder acetylsalicylsyre. Hjerdyl® og Magnyl® indeholder også acetylsalicylsyre og derfor gælder samme 
anbefalinger, hvis du tager et af disse lægemidler.
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