
 
 

 

 

Propranolol retard (Propal retard®) 
 

Bruksområde 

Propranolol brukes til behandling av migrene. 

 

Dosering 

Propranolol taes 1 gang daglig. Vanlig dagsdose ved migrene er 120 til 240 mg.  

 

Opptrapping 

Propranolol kan trappes opp i løpet av en til to uker, og dosen reguleres i forhold til effekten 

og bivirkninger. 

 

Graviditet og amming:  
Preparatet anbefales ikke til bruk mot hodepine i graviditet. Kvinner som kan bli gravide bør 

derfor bruke sikker prevensjon og slutte med medisinen hvis de blir gravide. Relativt lite går 

over i morsmelken, og det kan brukes med forsiktighet under amming. 

 

Disse gruppene bør ikke bruke midlet: 

Pasienter med astma, ubehandlet hjertesvikt, hjerteblokk, og alvorlig nedsatt sirkulasjon i 

bena, veldig lavt blodtrykk.  

 

Bivirkninger: 

Blant bivirkninger kan nevnes: tretthet, svimmelhet, kalde hender og føtter, søvnforstyrrelser, 

marerittdrømmer, impotens. 

  

Bruk sammen med andre medisiner: 

Hos diabetikere som bruker insulin kan propranolol maskere symptomer på for lavt 

blodsukker («føling»).  

 

 

 

 

Doseringsskjema for med.:______________________Tablettstyrke:_______ mg 

 

Dag/uke Morgen Middag Kveld 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Vennligst se baksiden av arket 



 
 

 

 
MEDIKAMENTELL BEHANDLING 

Noen praktiske råd 
 

Tidspunkt 
Det er ikke likegyldig når medisinen tas. For å oppnå ønsket virkning og en stabil 

konsentrasjon av medisinen i blodet, er det viktig å ta den på omtrent samme tid hver dag. 

Skal du ta medisin flere ganger daglig, er det viktig å fordele dosen utover dagen. Hvis du 

f.eks. skal ta medisin to ganger daglig, bør du ta den med tolv timers mellomrom, f.eks. kl. 

08.00 og 20.00. Gjør det gjerne til en vane å ta medisinen i forbindelse med andre dagligdagse 

gjøremål, som f.eks. måltider eller tannpuss. 

 

Ved oppkast eller diaré 

Ved oppkast innen en halv time etter inntak av medisinen, er det nødvendig å ta en ny dose. 

Ved diaré er det ikke nødvendig å ta en ny dose, da medisinen normalt vil rekke å tas opp i 

tarmen. 

 

Doseringseske 
Når man tar medisiner daglig, kan det ofte være vanskelig å huske om man har tatt tablettene 

eller ikke. Derfor er det en fordel å bruke doseringsesker for en uke. Det gir mulighet til å 

kontrollere om tablettene er tatt eller ikke. 

 

Glemt medisin?  

Hvis man har glemt å ta medisinen til vanlig tid, skal man ta den glemte dosen så 

snart man oppdager det, eller sammen med neste dose. Det kan gi bivirkninger, men disse er 

forbigående. Kontakt legen hvis du er i tvil. 

 

Hodepinedagbok 

Mange mennesker har vanskelig for å huske, dette gjelder også hodepinepasienter. En 

hodepinedagbok er et nyttig middel for å følge tilstanden over tid. Medisinens effekt måles 

først og fremst i forhold til hodepinens hyppighet, varighet og styrke, men også mengden av 

medisiner du tar. Husk derfor å føre dagboken nøyaktig og vise den til legen ved hver 

kontroll. 

 

 


