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Navodilo za uporabo 

 

Methyldopa STADA 250 mg filmsko obložene tablete 

metildopa 

 

Pred začetkom jemanja 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 neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega 

zdravnika ali farmacevta. 

 

Navodilo vsebuje: 

1. Kaj je zdravilo Methyldopa STADA 250 mg in za kaj ga uporabljamo 

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Methyldopa STADA 250 mg 

3. Kako jemati zdravilo Methyldopa STADA 250 mg 

4. Možni neželeni učinki 

5. Shranjevanje zdravila Methyldopa STADA 250 mg 

6. Dodatne informacije  

 

 

1. Kaj je zdravilo Methyldopa STADA 250 mg in za kaj ga uporabljamo 

 

Methyldopa STADA 250 mg je zdravilo za zniževanje krvnega tlaka.  

 

Zdravilo Methyldopa STADA 250 mg uporabljamo:  

- pri zvišanem krvnem tlaku med nosečnostjo (nosečnostna hipertenzija),  

- pri zvišanem krvnem tlaku, ki nima organskega vzroka (esencialna hipertenzija), predvsem v kombinaciji z drugimi zdravili za 

zniževanje krvnega tlaka, še posebej diuretiki (zdravila, ki povečajo izločanje urina). 

 

Zdravilo Methyldopa STADA 250 mg smemo uporabiti kot zdravilo drugega izbora le v primeru, da druga zdravila za zniževanje krvnega 

tlaka niso učinkovita v zadostni meri ali pa so kontraindicirana.  

 

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Methyldopa STADA 250 mg 

 

Ne uporabljajte zdravila Methyldopa STADA 250 mg 

- če ste alergični (preobčutljivi) na metildopo, oranžnorumeno barvilo S (E110) ali na katero drugo pomožno snov zdravila Methyldopa 

STADA 250 mg,  

- če imate hude težave s srcem (srčna insuficienca),  

- če imate določeno obliko slabokrvnosti (Coombs pozitivna hemolitična anemija), 

- če imate akutno ali kronično jetrno obolenje,  

- če imate hude motnje v delovanju ledvic,  

- če imate tumor sredice nadledvične žleze (feokromocitom). 

 

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Methyldopa STADA 250 mg 

- če ste imeli v preteklosti kakšno jetrno obolenje,  

- če imate depresijo oziroma ste jo imeli v preteklosti.  

O tem morate obvestiti svojega zdravnika. 

 

Če nenadoma prenehate z jemanjem zdravila Methyldopa STADA 250 mg, lahko pride do nenadnega povišanja krvnega tlaka (povratni 

učinek), zato je potrebno odmerek zmanjševati počasi in postopoma. 

 

Ker je možno, da pride do okvar jeter, je potrebno redno nadzorovati delovanje jeter. Pred začetkom zdravljenja in med dalj časa trajajočim 

zdravljenjem je priporočljivo kontrolirati Coombsov test, krvno sliko in laktat-dehidrogenazo (LDH). O tem povprašajte svojega zdravnika. 

 

Starejši ljudje 

Zdravilo Methyldopa STADA 250 mg lahko pri starejših bolnikih močneje zniža krvni tlak oz. lahko deluje pomirjevalno in ga je zato treba 

uporabljati še posebej pazljivo.  

 

Jemanje drugih zdravil  

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta. 

Pri sočasnem jemanju zdravila Methyldopa STADA 250 mg in beta-adrenergičnih antagonistov lahko v redkih primerih pride do 

paradoksnih reakcij visokega krvnega tlaka. 

 

Metildopa znižuje krvni tlak, njen učinek pa je lahko močnejši v kombinaciji z:  

- drugimi zdravili za zniževanje krvnega tlaka,  

- zdravili za povečano izločanje urina (diuretiki),  

- določenimi zdravili za zdravljenje motenj srčnega ritma (antiaritmiki z negativnim inotropnim učinkom), 

- zdravili za širjenje žilja (vazodilatatorji), 

- zdravilom L-dopa (za zdravljenje Parkinsonove bolezni). Pri sočasnem jemanju je poleg tega možno, da ima škodljive učinke na 

centralni živčni sistem, ali pa sproži simptome, podobne Parkinsonovi bolezni (mehanizem je nepojasnjen).  
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Zdravilo Methyldopa STADA 250 mg, ki znižuje krvni tlak, lahko zaradi naslednjih zdravil slabše učinkuje: 

- določenih zdravil proti bolečinam in vnetju (npr. indometacin),  

- določenih zdravil proti depresiji (triciklični antidepresivi), 

- določenih uspaval in pomirjeval (barbiturati),  

- simpatomimetikov (mednje npr. spadajo tudi nekatera zdravila, ki se uporabljajo pri prehladu, na primer derivati efedrina, in zdravila za 

širjenje bronhijev, na primer salbutamol), 

- železa. 

 

Zaradi metildope se lahko okrepi učinek naslednjih zdravil: 

- tolbutamida (zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni tipa II): ob sočasnem jemanju lahko pride do večjega znižanja krvnega sladkorja,  

- antikoagulantov (zdravila za zaviranje strjevanja krvi): ob sočasnem jemanju lahko pride do močnejšega zaviranja strjevanja krvi,  

- litija (zdravilo za zdravljenje določenih psihičnih motenj): ob sočasnem jemanju so neželeni učinki (škodljivi za srce in živčevje) lahko 

izrazitejši.  

 

Zaradi zdravila Methyldopa STADA 250 mg je lahko učinek efedrina slabši.  

 

Možen je pojav medsebojnega delovanja metildope in anestetikov ter sredstev, ki zakislijo oz. alkalizirajo urin. Ob sočasni uporabi splošnega 

anestetika in metildope je potreben manjši odmerek splošnega anestetika. 

 

Možen je pojav medsebojnega delovanja metildope in blokatorjev alfa adrenergičnih receptorjev (zdravil za zniževanje krvnega tlaka), 

cefalosporinov (antibiotikov) in digoksina (zdravila za zdravljenje določenih bolezni srca). 

 

Jemanje Zdravila Methyldopa STADA 250 mg skupaj s hrano in pijačo  

Med zdravljenjem z zdravilom Methyldopa STADA 250 mg ne smete uživati alkoholnih pijač, ker lahko pride do medsebojnega 

učinkovanja.  

 

Nosečnost 

Zdravilo Methyldopa STADA 250 mg je primerno za zdravljenje visokega krvnega tlaka med nosečnostjo. Zdravnik se bo po skrbnem 

premisleku o koristih in tveganjih odločil, ali je zdravljenje visokega krvnega tlaka z zdravili – še posebej v prvi tretjini nosečnosti – 

potrebno.  

 

Dojenje 

Metildopa prehaja v materino mleko v majhnih količinah. Koncentracija metildope v mleku je tako nizka, da verjetno ne vpliva na dojenega 

otroka. Kljub temu pa smete med zdravljenjem z zdravilom Methyldopa STADA 250 mg dojiti otroka le, če vam to dovoli zdravnik in ste 

pod stalnim zdravniškim nadzorom.  

 

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev  

Med zdravljenjem visokega krvnega tlaka z Zdravilo Methyldopa STADA 250 mg je potreben stalen zdravniški nadzor. Zaradi različnih 

reakcij, ki se lahko pojavijo pri posamezniku, se lahko odzivnost spremeni v taki meri, da je sposobnost za aktivno udeležbo v cestnem 

prometu, upravljanje s stroji ali delo brez varne opore zmanjšana. To še posebej velja na začetku zdravljenja, pri povišanju odmerka in pri 

zamenjavi zdravila kot tudi pri sočasnem uživanju alkohola. 

 

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Methyldopa STADA 250 mg 

To zdravilo vsebuje laktozo. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje (ne prenašate nekaterih sladkorjev), se 

pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.  

Oranžnorumeno barvilo S (E110) lahko povzroči alergijske reakcije. 

 

3. Kako jemati zdravilo Methyldopa STADA 250 mg 

 

Pri jemanju zdravila Methyldopa STADA 250 mg natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom 

ali s farmacevtom. 

 

Spodaj so zapisani običajni odmerki, ki se jih morate držati, razen če zdravnik predpiše drugače. 

 

Velikost odmerka in trajanje jemanja mora določiti zdravnik na podlagi nadzora krvnega tlaka. Z zdravljenjem moramo začeti tako, da 

postopno povečujemo odmerek.  

 

Visok krvni tlak med nosečnostjo (nosečnostna hipertenzija) 

Odmerek je 1 do 8 filmsko obloženih tablet dnevno (kar ustreza 250 do 2000 mg metildope).  

Največji odmerek, tj. 8 filmsko obloženih tablet (2000 mg), se predpiše samo v nosečnosti. 

 

Zvišani krvni tlak, ki nima organskega vzroka (esencialna hipertenzija): kombinacija z drugimi zdravili za zniževanje krvnega tlaka  

Začetni odmerek znaša od 125 do 375 mg metildope. Ena filmsko obložena tableta zdravila Methyldopa STADA 250 mg vsebuje 250 mg 

metildope. 

 

Odmerek lahko v nekaj dneh povečamo na odmerek, ki najbolj učinkovito deluje, povprečni dnevni odmerek pa znaša 2–3 filmsko obložene 

tablete (kar ustreza 500–750 mg metildope). 

 

Če je dnevni odmerek večji od ene filmsko obložene tablete, ga je potrebno razdeliti na več manjših odmerkov.  

 

Odmerjanje pri bolnikih z zmanjšanim delovanjem ledvic  

Metildopa lahko pri bolnikih z zmanjšanim delovanjem ledvic deluje dalj časa na znižanje krvnega tlaka, zato lahko zadostuje manjši 

vzdrževalni odmerek zdravila Methyldopa STADA 250 mg. Vaš zdravnik bo odmerek ustrezno prilagodil. 
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Način jemanja  

Filmsko obložene tablete morate zaužiti cele z veliko tekočine.  

 

Če mislite, da je učinek zdravila Methyldopa STADA 250 mg premočen ali prešibek, se posvetujte s svojim zdravnikom.  

 

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Methyldopa STADA 250 mg, kot bi smeli  

Lahko se pojavijo naslednji znaki prevelikega odmerjanja:  

suha usta, utrujenost do zaspanost (sedacija do somnolenca), znižana telesna temperatura (hipotermija), znižan krvni tlak (hipotenzija), padec 

krvnega tlaka pri spremembi položaja (ortostatska hipotenzija), upočasnjeno bitje srca (bradikardija), motnje srčnega ritma, hude motnje 

gibanja (ekstrapiramidni simptomi), koma. 

Če mislite, da ste vzeli prevelik odmerek, nemudoma pokličite zdravnika, ki bo ukrepal tako, kot je potrebno.  

 

Če ste pozabili vzeti zdravilo Methyldopa STADA 250 mg  

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. 

 

Če ste prenehali jemati zdravilo Methyldopa STADA 250 mg  

O dolžini zdravljenja odloča zdravnik. Zdravljenje visokega krvnega tlaka z zdravili je praviloma dolgotrajno zdravljenje. Zaradi tega 

nikakor ne smete prekiniti jemanja zdravila Methyldopa STADA 250 mg, oz. predčasno končati z jemanjem zdravila Methyldopa STADA 

250 mg, ne da bi se posvetovali z zdravnikom.  

 

Če morate po daljšem zdravljenju z zdravilom Methyldopa STADA 250 mg zdravilo prenehati jemati, zdravljenja ne smete zaključiti 

nenadoma, ampak je potrebno odmerek zmanjševati postopoma, da ne pride do povratnega učinka.  

 

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 Methyldopa STADA 250 mg neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Pri 

vrednotenju neželenih učinkov se opiramo na naslednje podatke o pogostnosti: 

 

Zelo pogosti: pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov 

Pogosti: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov 

Občasni: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov 

Redki: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov 

Zelo redki: pojavijo se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov 

Neznana pogostnost: pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti 

 

Zelo pogosti neželeni učinki 

- Bolezni živčevja: zaspanost, omotičnost, utrujenost (sedacija). 

- Srčne bolezni: težave z obtočili. 

- Žilne bolezni: padec krvnega tlaka pri spremembi položaja (ortostatska hipotenzija). 

 

Pogosti neželeni učinki 

- Psihiatrične motnje: motnje spanja, depresivno razpoloženje, halucinacije. Če se pojavijo depresije ali psihoze, je treba takoj prenehati z 

jemanjem zdravila. 

- Bolezni prebavil: motnje v prebavilih, kot so slabost, bruhanje, driska ali zaprtost. 

- Bolezni ledvic in sečil: temno obarvan urin. 

- Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije: nabiranje tekočine v tkivu (edemi zaradi nezadostnega izločanja natrijevih ionov in 

vode). Če se kot reakcija pojavi vročina, je treba takoj prenehati z jemanjem zdravila. 

 

Občasni neželeni učinki 

- Bolezni krvi in limfatičnega sistema: krvne motnje oz. motnje v nastajanju krvi (hemolitična anemija, agranulocitoza, trombocitopenija, 

levkopenija). 

- Bolezni imunskega sistema: neželeni učinki v smislu avtoimunske bolezni. V prvih tednih zdravljenja se pri 1–3 % bolnikov pojavi 

vročina, ki jo lahko spremlja mrzlica. Pojavijo se lahko izpuščaj na koži (eksantem) in spremembe na koži, ki so podobne kot pri bolezni 

eritematodni lupus. 

- Bolezni živčevja: glavobol, vrtoglavica, še posebej pri vstajanju. 

- Srčne bolezni: upočasnjeno bitje srca (bradikardija). 

- Bolezni dihal, prsnega koša in medpljučnega prostora: suha nosna sluznica, oteženo dihanje skozi nos („zamašen nos“). 

- Bolezni prebavil: suha sluznica v ustih. 

- Bolezni jeter in žolčnika: okvare jeter, npr. hudo vnetje jeter (granulomatozni hepatitis), pojavijo se lahko patološke vrednosti testov jetrnih 

funkcij. 

- Motnje reprodukcije in dojk: motnje v potenci, zmanjšanje libida, povečanje dojk pri moških (ginekomastija), odtekanje mleka 

(galaktoreja). 

 

Redki neželeni učinki 

- Bolezni živčevja: simptomi, podobni Parkinsonovi bolezni, ki pa izzvenijo, ko dosežemo učinkovit vzdrževalni odmerek. 

- Srčne bolezni: vnetje srčne mišice (miokarditis), vnetje osrčnika (perikarditis), izrazitejši znaki angine pektoris. 

- Bolezni dihal, prsnega koša in medpljučnega prostora: pljučnica (intersticijska pljučnica) s simptomi, kot sta vročina in kratka sapa. 

- Bolezni prebavil: vnetje trebušne slinavke, zarastline v trebušni votlini (retroperitonealna fibroza), vnetje debelega črevesa (kolitis) 
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(izzveni po prenehanju jemanja zdravila). 

- Bolezni jeter in žolčnika: akutno odmrtje jetrnih celic (toksična nekroza jeter) (tudi v nosečnosti). 

- Bolezni kože in podkožja: preobčutljivostne reakcije (npr. kožne reakcije). 

 

Neznana pogostnost 

- Motnje v času nosečnosti, obrojstvenega in poporodnega obdobja: zaradi metildope, ki se jo uporablja za zniževanje krvnega tlaka v 

nosečnosti, lahko pride pri novorojenčku do tresenja (neonatalni tremor). 

 

Preiskave 

Zaradi metildope je možno naslednje: 

- vpliv na Coombsov test: zelo pogosto: pri 10–20 % bolnikov je po 6- do 12-mesečnem zdravljenju z metildopo Coombsov test 

pozitiven, kar je praviloma klinično nepomembno, pri manj kot 1 % bolnikov se med zdravljenjem z metildopo pojavi slabokrvnost, ki 

jo povzroči zdravilo (avtoimunska hemolitična anemija); 

- lažno visoke vrednosti kateholaminov v urinu in plazmi; 

- lažno pozitiven Watson-Schwartzev test za porfobilinogen.  

 

Oranžnorumeno barvilo S (E110) lahko povzroči alergijske reakcije. 

 

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega 

zdravnika ali farmacevta. 

 

Protiukrepi 

Najpogosteje neželeni učinki zdravila Methyldopa STADA 250 mg prizadenejo obtočila, povezani pa so z znižanjem krvnega tlaka.  

 

Če se pojavijo hujše težave, morate o tem obvestiti svojega zdravnika, ki bo odločil, ali boste zdravilo še naprej jemali, in bo po potrebi 

nujno ukrepal. To velja še posebej, če pride do znakov preobčutljivostnih reakcij, vročine, depresij ali psihoz, pri katerih zdravila 

Methyldopa STADA 250 mg brez izrecne privolitve zdravnika ne smete več jemati.  

 

 

5. Shranjevanje zdravila Methyldopa STADA 250 mg 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!  

 

Zdravila Methyldopa STADA 250 mg ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na kartonasti škatli in na 

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

 

Shranjujte pri temperaturi do 30° C. 

 

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. 

 

6. Dodatne informacije 

 

Kaj vsebuje zdravilo Methyldopa STADA 250 mg  

Zdravilna učinkovina je metildopa. Ena filmsko obložena tableta vsebuje 250 mg metildope v obliki 283 mg metildope seskvihidrata.  

 

Pomožne snovi so hipromeloza, krompirjev škrob, laktoza monohidrat, makrogol 6000, magnezijev stearat, koruzni škrob, montanglikolni 

vosek (30 % poliakrilatna disperzija), povidon K25, visokodisperzni silicijev dioksid, simetikon-sorbinska kislina-metilceluloza-voda 

(30:0,1:2,5:67,4), smukec, oranžnorumeno barvilo S (E110), titanov dioksid (E171). 

 

Izgled zdravila Methyldopa STADA 250 mg in vsebina pakiranja 

Filmsko obložena tableta je oranžne barve, okrogla in izbočena na obeh straneh. Methyldopa STADA 250 mg je na voljo v pakiranju po 60 

filmsko obloženih tablet. 

 

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Methyldopa STADA 250 mg 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. 

 

Izdelovalec 

STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel 

 

Navodilo je bilo odobreno 6. 10. 2011.  

 


