Informasjon til LAR-pasienter og rusmiddelbrukere fra Helsedirektoratet og Statens Legemiddelverk

Stopper salget av Metadon Martindale mikstur
Statens legemiddelverk stopper salget av Metadon Martindale mikstur fra 8.april 2014 fordi det er
mistanke om at feil bruk kan gi alvorlig helseskade. Legemidlet inneholder store mengder av
hjelpestoffet povidon som er ufarlig når miksturen drikkes, men svært skadelig dersom den injiseres.
Vi vet at noen rusmiddelbrukere / LAR pasienter gjør dette.

Metadon Martindale er trygt når det brukes som anbefalt av legen, men kan gi alvorlige
organskader dersom det settes med sprøyte








Pasienter som har brukt Metadon Martindale mikstur vil nå få en annen metadonmikstur
som ikke inneholder povidon.
Dersom du har injisert Metadon Martindale mikstur, snakk med legen din eller med den
kommunale oppfølgingstjenesten du er i kontakt med. Du kan også kontakte andre
hjelpeinstanser du kjenner til eller får hjelp fra.
Kjenner du noen som har injisert Metadon Martindale mikstur, be dem snakke med legen sin
eller andre hjelpeinstanser.
Har du spørsmål, kan du ringe nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) på tlf:800 49 512
Kontakt gjerne brukerorganisasjonene på rusfeltet

Om povidon:
Povidon er et vanlig hjelpestoff som også finnes i en rekke andre legemidler, som Subutex,
Buprenorphine Orifarm, Suboxone Temgesic, Apocillin, Pinex, Napren-E og Voltaren. Innholdet av
povidon i disse legemidlene er betydelig lavere enn i Metadon Martindale mikstur. Povidon suges
ikke opp fra munn eller tarm og skilles ut med avføring. Hjelpestoffet povidon er derfor ufarlig når
legemiddelene brukes riktig.
Når Metadon Martindale settes med sprøyte kan opphopning av povidon i kroppen føre til skade på
skjelettet, beinmargen, nyrene, tarmen, leveren og hjertet. Risikoen for skader øker med antall
injeksjoner.
Fortsetter på baksiden

Tegn på povidonforgiftning





Generelle sykdomstegn som slapphet, redusert matlyst og vekttap
Magesmerter
Brudd i armer, bein eller andre deler av skjelettet
Blodprøver kan vise lav blodprosent og redusert nyrefunksjon

Spesielt for LAR-pasienter
Bruk av medikamentene metadon og buprenorfin i LAR-behandling gir nedsatt risiko for å dø av
overdose. Det er viktig at du ikke slutter å ta LAR-medisinene dine.

OPPSUMMERING:







Det er ikke skadelig å drikke Metadon Martindale mikstur
Pasienter som har brukt Metadon Martindale mikstur vil få et likeverdig metadonpreparat
som ikke inneholder povidon. Dette preparatet skal også drikkes.
Ingen tabletter eller miksturer skal injiseres
Dersom du har injisert Metadon Martindale mikstur, snakk med legen din eller med den
kommunale oppfølgingstjenesten du er i kontakt med. Du kan også kontakte
brukerorganisasjonene på rusfeltet.
For mer informasjon kan du ringe Nasjonal kompetansetjeneste for TSB på tlf 800 49 512

