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NAVODILO ZA UPORABO 

 

Mestinon 60 mg obložene tablete 

piridostigminijev bromid 

 

 

Pred uporabo natančno preberite navodilo! 

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 

- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo 

škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim. 

- Če katerikoli nežleni učinek postane resen ali če opazile katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v 

tem navodilu, obvestile svojega zdravnika ali farmacevta. 

 

Navodilo vsebuje: 

1. Kaj je zdravilo Mestinon in za kaj ga uporabljamo 

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Mestinon 

3. Kako jemati zdravilo Mestinon 

4. Možni neželeni učinki 

5. Shranjevanje zdravila Mestinon 

6. Dodatne informacije 

 

 

1. KAJ JE ZDRAVILO MESTINON IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO 

 

Zdravilna učinkovina v zdravilu Mestinon je piridostigminijev bromid in sodi v družino 

antiholinesteraz. Te zdravilne učinkovine zavirajo razgradnjo acetilholina, naravnega prenašalca 

živčnih impulzov do mišic. Zato je delovanje acetilholina ojačano, kar povzroči aktivacijo mišičja 

določenih notranjih organov, kot je črevesje, ter vodi do izboljšanja zmogljivosti pri bolezenski 

mišični oslabelosti. 

 

Terapevtska indikacija: 

Zdravilo Mestinon se uporablja pri bolezenski oslabelosti mišic (miasteniji gravis). 

 

 

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO  

 

Ne jemljite zdravila Mestinon  

- če ste alergični (preobčutljivi) na zdravilno učinkovino ali katerokoli sestavino zdravila 

Mestinon 

- pri obstoječi mehanski zapori prebavil ali sečil, vnetju trebušne mrene ter pri vseh bolezenskih 

stanjih s povečano napetostjo bronhialnega mišičja, kot npr. pri spastičnem bronhitisu in 

bronhialni astmi. 

- v času dojenja (glejte Nosečnost in dojenje ). 

 

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Mestinon  

Svojega zdravnika obvestite, če imate katero od naslednjih bolezni ali stanj: 

-  želodčna razjeda (razjeda želodca ali dvanajstnika), napadi krčev (epilepsija), nizek krvni tlak 

(hipotenzija), kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB), nagnjenost h krčem (tetanija), 

bolezensko podaljšana tonična mišična napetost (miotonija), parkinsonizem, prekomerno 

delovanje ščitnice (hipertiroza), dekompenzirano srčno popuščanje, srčni infarkt (miokardni 

infarkt), motnje srčnega ritma, še posebej pri znižani srčni frekvenci (bradikardija) in motnjah 

prevajanja po srcu (AV blok). Povečano tveganje pri teh boleznih je treba skrbno pretehtati 

glede na koristi zdravljenja, 
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- v primeru prevelikega odmerka sukcinilholina; namesto do želene odprave živčnomišične 

blokade, lahko uporaba zdravila Mestinon privede do njene okrepitve, 

- pri bolnikih s hudimi srčnimi boleznimi, znižano srčno frekvenco (bradikardijo) in pri 

bolnikih po operaciji želodca ali črevesja, 

- pri bolnikih z motnjo delovanja ledvic. Zdravilo Mestinon se izloča predvsem skozi ledvica v 

nespremenjeni obliki. Pri bolnikih z boleznijo ledvic je lahko potreben nižji odmerek zdravila. 

Odmerek je potrebno določiti glede na učinek pri posameznemu bolniku, 

- pri sladkornih bolnikih (vsebnost sladkorja je 0.165 g na obloženo tableto, kar ustreza 

približno 0.014 kruhovih enot (BE)), 

- pri zdravljenju otrok, ko mora zdravnik še posebej skrbno določiti odmerjanje zdravila (glejte 

Kako jemati zdravila pri posebnih skupinah bolnikov: Otroci in mladostniki ). 

 

Jemanje drugih zdravil 

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, 

tudi če ste ga dobili brez recepta. 

- Zdravilo Mestinon lahko podaljša blokirajoče delovanje sukcinilholina (glejte Bodite 

posebno pozarni pri uporabi zdravila Mestinon ). 

- Sočasni uporabi zdravila Mestinon in zunanji uporabi NN-dietil-m-toluamida (DEET) med 

drugim vsebovanega tudi v izdelku Autan
®
, na večjih površinah se je treba izogibati. 

- Metilceluloza preprečuje absorpcijo piridositigminijevega bromida, zato se je treba izogibati 

sočasni uporabi z zdravili, ki vsebujejo metilcelulozo kot pomožno snov. 

- Zdravilo Mestinon lahko okrepi delovanje določenih uspaval in anelgetikov (barbituratov, 

opiatov). 

- Nekateri antibiotiki, še posebej aminoglikozidi (npr. streptomicin, kanamicin, neomicin) lahko 

zmanjšajo delovanje zdravila Mestinon, prav tako kot določeni anestetiki, zdravila za srce 

(kinidin, prokainamid) in druga zdravila za zdravljenje motenj prevajanja po srcu. 

- Učinkovine z antimuskarinsikim delovanjem, antiholinergiki, kot so atropin in druge zdravilne 

učinkovine z atropinu podobnim delovanjem, nekateri psihofarmaki, kot so triciklični in 

tetraciklični antidepresivi, tudi nevroleptiki, litij in antihistaminiki (zdravila za zdravljenje 

alergij), nasprotujejo muskarinskemu delovanju zdravila Mestinon, medtem ko ostane njegovo 

nikotinsko delovanje v veliki meri nespremenjeno. 

- Glukokortikoidi (protivnetna zdravila) in peroralni kontraceptivi lahko zmanjšajo delovanje 

zdravila Mestinon. Še posebej pri miasteniji gravis je lahko zaradi tega potrebno večje 

odmerjanje zdravila Mestinon, s tem pa se lahko hkrati poveča tveganje za nastanek 

holinergične krize. 

- Sočasna uporaba zdravila Mestinon z lokalnim anestetikom (npr. tetrakainom) lahko vodi do 

višje serumske koncentracije lokalnega anestetika ter s tem do morebitnih sistemskih učinkov, 

kot so srčne aritmije in zastrupitev z motnjami osrednjega živčevja. 

- Sočasna uporaba zdravila Mestinon in drugih direktnih in indirektnih parasimpatomimetikov 

lahko vodi do nastanka holinergične krize pri bolnikih z miastenijo gravis. 

- Po timektomiji (odstranitvi timusa) ali pri dodatnem zdravljenju (s steroidi, imunosupresivi) je 

potreba po zdravilu Mestinon večinoma bistveno zmanjšana. 

- Drugi antibiotiki, kot sta klindamicin in kolicin, lahko zmanjšajo delovanje zdravila Mestinon. 

- Antimalariki (klorokin, hidroksiklorokin) lahko poslabšajo simptome miastenije gravis, ter 

zmanjšajo učinek zdravila Mestinon. 

- Antagonisti beta receptorjev lahko poslabšajo simptome miastenije gravis, ter zmanjšajo 

učinek zdravila Mestinon. Ob sočasni uporabi piridostigminijevega bromida in antagonistov 

beta receptorjev lahko pride do znižane srčne frekvence (bradikardije) in znižanega krvnega 

tlaka (hipotenzije). 

- Zaviralci kalcijevih kanalov (verapamil) lahko v kombinaciji z blokatorji na živčnomišičnem 

stiku (venkuronij, pankuronij) povzročijo okrepljen živčnomišični blok, ki ga s 

piridostigminijevim bromidom ne moremo odpraviti. 

 

Jemanje zdravila Mestinon skupaj s hrano in pijačo 

Zdravilo Mestinon vzemite skupaj s kozarcem vode.  
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Nosečnost in dojenje 

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo. 

 

Nosečnost 

Ker ni zadostnih podatkov za uporabo zdravila Mestinon v času nosečnosti, smete zdravilo uporabljati 

med nosečnostjo le, če vaš zdravnik meni, da je to nedvomno nujno potrebno. Intravenska uporaba 

antiholinesteraz, družine učinkovin, v katero sodi tudi zdravilo Mestinon, lahko v času nosečnosti 

sproži nastanek predčasega poroda. Tveganje za predčasen porod je prisotno predvsem proti koncu 

nosečnosti. Ni znano, ali obstaja tveganje tudi pri peroralni uporabi zdravila. 

 

Dojenje 

Ker zdravilna učinkovina iz zdravila Mestinon prehaja tudi v materino mleko, med jemanjem zdravila 

ne smete dojiti. Če je zdravljenje z zdravilom Mestinon nujno potrebno, mora doječa mati prekiniti 

dojenje (glejte Ne uporabljajte zdravila Mestinon ). 

 

Vpliv na sposobnost opravljanji vozil in strojev 

 

     

 

Opozorilo: To zdravilo lahko vpliva na reakcijsko sposobnost in sposobnost udeležbe 

v prometu. 

 

Ne upravljajte z vozili in ne uporabljajte orodij ali strojev, ker je lahko vaša sposobnost odzivanja 

zmanjšana. 

 

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Mestinon 

To zdravilo vsebuje saharozo. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, 

se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom. 

Bolniki z redko dedno intoleranco za fruktozo/galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti 

laktoze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ali pomanjkanjem saharoza-izomaltaze ne smejo jemati 

tega zdravila. 

 

 

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO MESTINON 

 

Pri jemanju zdravila Mestinon natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se 

posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

 

Obložene tablete zaužijte z nekaj tekočine.  

 

Resnost bolezni se razlikuje od bolnika do bolnika in se pogosto lahko pri istem bolniku tudi 

spreminja. Tako se lahko od bolnika do bolnika razlikuje tudi odziv na zdravljenje z zdravilom 

Mestinon. Režim odmerjanja mora biti zato zasnovan strogo individualno. 

 

Trajanje uporabe je odvisno od poteka bolezni in mora biti individualno prilagojeno posameznemu 

bolniku. O dolžini zdravljenja odloča osebni zdravnik. Če menite, da je učinek zdravila Mestinon 

premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Zdravilo Mestinon je primerno 

predvsem za dolgoročno zdravljenje. 

 

Priporočeni odmerki so torej namenjeni le kot vodilo. 

 

Odrasli: 

1 do 3 obložene tablete po 60 mg dvakrat do trikratl na dan. 
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Navodila za odmerjanje pri posebnih skupinah bolnikov 

Starostniki 

Pri starejših bolnikih odmerka ni potrebno prilagajati, vendar je pri zdravljenju treba upoštevati, da 

lahko pri starostnikih zaradi muskarinskih lastnosti uporaba zdravila Mestinon vodi do pojava 

bradiaritmije (počasnega in nerednega bitja srca). npr. AV bloka II. in III. stopnje, sindroma sinusnega 

vozla. 

V skladu s tem je še pred začetkom zdravljenja pomembna diagnoza s pomočjo EKG, med 

zdravljenjem pa je potrebno spremljanje EKG v rednih časovnih razmikih. 

Klinične raziskave kažejo, da so lahko pri starejših bolnikih potrebni tudi večji odmerki. 

 

Otroci in mladostniki 

Zdravljenja z zdravilom Mestinon se ne priporoča pri otrocih mlajših od 6 let, ker manjše odmerjanje 

od 60 mg piridostigminijevega bromida ni mogoče. 

 

Otroci stari od 6 do 12 let prejemajo kot začetni odmerek eno obloženo tableto (60 mg) dva do štirikrat 

dnevno.  

Za zdravljenje otrok in mladostnikov, starejših od 12 let, veljajo podobna priporočila za odmerjanje 

kot za odrasle. 

 

Bolniki z zmanjšanim delovanjem ledvic 

Pri bolnikih z zmanjšanim delovanjem ledvic so lahko potrebni manjši odmerki zdravila. Potrebni 

odmerek je potrebno določiti glede na učinek pri posameznemu bolniku (glejte Bodite posebno 

pozorni pri uporabi zdravila Mestinon ).  

 

Bolniki z zmanjšanim delovanjem jeter 

Pri bolnikih z zmanjšanim delovanjem jeter ni potrebna nikakršna prilagoditev odmerka.  

 

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Mestinon, kot bi smeli 

Če ste vi (ali kdo drug) vzeli preveč tablet zdravila Mestinon, se nemudoma posvetujte s svojim 

zdravnikom ali pa poiščite pomoč v najbližji bolnišnici. Zdravstvenemu osebju pokažite ovojnino 

zdravila. 

V primeru zaužitja prevelikega odmerka zdravila Mestinon lahko pride do holinergične krize, kar se 

med drugim kaže v izraziti mišični šibkosti. V primeru, da tega stanja ne zaznamo, obstaja življenjska 

nevarnost zaradi zastoja dihanja ob paralizi dihalnih mišic. Ostali spremljajoči neželeni učinki so 

lahko znižana srčna frekvenca, srčnožilni neželeni učinki, zvišana srčna frekvenca (tahikardija) in 

znižan krvni tlak (hipotenzija). Terapevtski ukrepi se sestojijo iz takojšnje prekinitve jemanja zdravila 

Mestinon in drugih holinergikov, ter počasnega intravenskega dajanja 1 do 2 mg atropinijevega 

sulfata. Glede na spremljanje frekvence srca, je ta odmerek po potrebi potrebno ponoviti po dveh do 

štirih urah. 

 

Če ste pozabili vzeti zdravilo Mestinon 

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeli prejšnji odmerek. Vzemite naslednji odmerek ob 

običajnem času.  

 

Če ste prenehali jemati zdravilo Mestinon  

Ne prenehajte jemanja zdravila Mestinon, ne da bi se pred tem posvetovali s svojim zdravnikom. 

 

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

 

 

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI 

 

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Mestinon neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh 

bolnikih. 
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Za navajanje neželenih učinkov po pogostnosti se uporablja naslednja razvrstitev: 

zelo pogosti: pojavijo se pri najmanj 1 od 10 bolnikov 

pogosti: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikov od 100 bolnikov  

občasni: pojavijo se pri 1 do 10 od 1000 bolnikov  

redki:  pojavilo se pri 1 do 10 od 10.000 bolnikov 

zelo redki: pojavijo se pri manj kot 1 od 10.000 bolnikov,vključno s posameznimi primeri  

ni znana: pogostnost iz razpoložljivih podatkov ni možno oceniti. 

 

Neželeni učinki zdravila Mestinon so odvisni od odmerka. Gre predvsem za muskarinske neželene 

učinke, redko nikotinske, in so pogosto prvi znak prevelikega odmerjanja. 

 

Muskarinski neželeni učinki (te neželene učinke lahko preprečimo z uvedbo atropina ali drugega 

dodatnega zdravila z atropinu podobnim delovanjem): 

 

Zelo pogosti 

Bolezni prebavil: driska, slabost, bruhanje, oteženo požiranje (disfagija) 

Srčne bolezni/žilne bolezni: skrajno znižanje srčne frekvence (bradikardija) 

Bolezni kože in podkožja: močno znojenje  

 

Pogosti 

Bolezni prebavil: močno slinjenje 

Srčnožilni učinki v pooperativnem obdobju: skrajno znižanje srčne frekvence (bradikardija)  

Bolezni čutil: zožene zenice (mioza), povečano solzenje, dvojni vid (diplopija)  

 

Občasni 

Bolezni prebavil: krči v trebuhu (abdominalni spazmi), povečano gibanje črevesja (hiperperistaltika)  

Srčne bolezni/žilne bolezni: padec krvnega tlaka (hipotenzija) 

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora: patološka izguba določenih snovi zaradi 

povečanega izločanja žlez (hipersekrecija) 

 

Redki 

Bolezni dihal, prsnega kaša in mediastinalnega prostora: srčni zastoj, mogoče so paradoksne reakcije: 

pospešen srčni utrip z več kot 100 udarci v minuti, ki ne mine (tahikardija), povišan krvni tlak 

(hipertenzija).  

 

Zelo redki  

Srčnožilni učinki v pooperativnem obdobju: srčni zastoj, mogoče so paradoksne reakcije: pospešen 

srčni utrip z več kot 100 udarci v minuti, ki ne mine (tahikardija), povišan krvni tlak (hipertenzija).  

Bolezni kože in podkožja: izpuščaj  

 

Ni znana 

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora: obstrukcija v pljučih, pri astmatičnih 

bolnikih lahko pride do respiratorne simptomatike.  

Bolezni sečil: povečano odvajanje seča 

Bolezni čutil: motnje akomodacije vida (prilagoditve vida na blizu in daleč) 

 

Nikotinski neželeni učinki (teh neželenih učinkov ne moremo preprečiti z uvedbo atrotpina ali drugega 

dodatnega zdravila z atropinu podobnim delovanjem): 

 

Redki 

Bolezni misično-skeletnego sistema in vezivnega tkiva: majhne, nehotene mišične kontrakcije, krči, 

težave pri požiranju, oslabelost mišic, v skrajnih primerih paraliza zaradi živčnomišičnega bloka, ti 

simptomi se razlikujejo od simptomov pri diagnozi miastenije gravis.  
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Zelo redki 

Osrednji živčni sistem: centralni neželeni učinki, kot so razdražljivost, tesnoben nemir, glavobol, 

nespečnost ali delirij in krči. Med zdravljenjem s piridostigminijevim bromidom se lahko ob prisotnih 

organskih spremembah v možganih razvije duševna motnja ali psihoza ali pa se okrepijo že obstoječi 

simptomi. 

Ker so lahko simptomi znaki holinergične krize, se zaradi razjasnitve vzrokov takoj posvetujte z 

zdravnikom. Za zdravljenje parasimpatomimetičnih učinkov: atropin parenteralno (glejte Če ste vzeli 

večji odmerek zdravila Mestinon, kot bi smeli ). 

 

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni 

omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta. 

 

 

5. SHRANJEVANJE ZDRAVlLA MESTINON 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 

 

Shranjujte pri temperaturii do 25°C. 

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago. 

 

Zdravila Mestinon ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. 

Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.  

 

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 

zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati 

okolje. 

 

Rok uporabnosti po odprtju 

Rok uporabnosti zdravila Mestinon po odprtju je 3 mesece. 

Piridostigminijev bromid veže vlago iz zraka. Zelo je pomembno, da zaprete stekleničko z zaporko 

takoj potem, ko ste iz nje vzeli tableto, da preprečite vezavo vlage iz zraka. 

 

 

6. DODATNE INFORMACIJE 

 

Kaj vsebuje zdravilo Mestinon 
 

- Zdravilna učinkovina je piridostigminijev bromid. Ena obložena tableta vsebuje 60 mg 

piridostigminijevega bromida. 

 

- Pomožne snovi so: 

161,57 mg saharoze/obloženo tableto, visokodisperzni silicijev dioksid, koruzni škrob, 

povidon K 30, smukec, rižev škrob, krompirjev škrob, arabski gumi, magnezijev stearat, trdi 

parafin, redko tekoči parafin, rdeči železov oksid in rumeni železovn oksid (E172).  

 

Izgled zdravila Mestinon in vsebina pakiranja 

Tablete so svetlo oranžne do oranžne okrogle oblike. 

Škatla vsebuje rjavo stekleničko z navojno zaporko iz polietilena z 20 ali 150 obloženimi tabletami.  

 

Način in režim izdaje zdravila 
Izdaja zdravila je le na recept  

 

Izdelovalec 

Meda Pharma GmbH & Co. KG., Bad Homburg, Nemčija 

Številka dovoljenja za izdelavo: 8.485 
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Distributer za Slovenijo 

Medical Intertrade d.o.o., Karlovška cesta 1,Ljubljana 

 

Navodilo je bilo odobreno junij 2009 


