Risico minimalisatie
materiaal
betreffende
Tracydal® (tranylcypromine) voor
patiënten

Meer informatie?
Misschien heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen. Uw diëtist of behandelend arts zal ze graag
beantwoorden. U kunt voor vragen ook bellen of
mailen naar:
Tel: 024 3030804
Email: pvd@dada.nl
Uitgave: Daleco Pharma b.v.
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Bloeddrukmeting en
patiëntenpas

Bloeddruk metingen
Zoals hierboven beschreven is het zeer belangrijk om u aan het dieet te
houden terwijl u Tracydal® gebruikt, omdat de stof tyramine kan ophopen in
het lichaam en bloeddruk stijgingen kan veroorzaken.
Daarom is een regelmatige meting van de bloeddruk (met name) in het begin
van uw behandeling belangrijk. De resultatentabel verderop in dit boekje kan
u helpen om deze bloeddrukmetingen bij te houden. U kunt deze tabellen ook
vinden op www.dalecopharma.nl.
Noteer vanaf het begin van de behandeling 2 x daags uw bloeddruk om…….
en……. uur en leg de resultaten per dag vast.
Komt u op herhaling bij uw behandelaar, neem dan dit boekje mee zodat uw
behandelaar inzage krijgt in het resultaat van de behandeling.
Een plotselinge stijging van uw bloeddruk kan onder andere de volgende
klachten geven:
Hoofdpijn, oorsuizen, misselijkheid en problemen met zien (vlekjes voor de
ogen).
Ook kunt u lichte hartkloppingen of een bloedneus krijgen.
U dient dan de bloeddruk extra te controleren:

Indien deze niet of nauwelijks is verhoogd (bovendruk tot 140 en/of
onderdruk tot 95) dan komen deze klachten niet door de bloeddruk.
Eventueel meet u na een uur nogmaals.

Is de bloeddruk meer verhoogd (bovendruk tot 160 en/ of onderdruk
tot 110) en u heeft geen andere klachten dan meet u na een uur
opnieuw de bloeddruk.

Blijft de bloeddruk verhoogd of heeft u ook andere klachten : bijv.
braken, pijn/druk op de borst; stijve nek, pijn tussen de
schouderbladen, veel transpireren, benauwdheid, plotseling onrustig
en/of sufheid, ga dan naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van een
ziekenhuis.

Is uw de bovendruk boven de 180 en/of de onderdruk boven 100 dan
is sprake van een hypertensieve crisis en is onmiddellijk ingrijpen
noodzakelijk om de bloeddruk te laten zakken en moet u direct naar
de SEH van een ziekenhuis. U mag niet zelf rijden in dit geval. Laat u
direct rijden door iemand anders of waarschuw de ambulance (via
112).
Op de SEH kunt u een infuus met fentolamine krijgen.
Als u geen andere klachten heeft en geen astma en de onderdruk is tussen
120 en 140 dan krijgt u een capsule labetolol 200 mg. Dit wordt eventueel
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herhaald na 1 uur indien de bloeddruk nog niet voldoende is gedaald. Ook
kunt u nifedipine (Adalat) krijgen.
Bij een ongeluk of een geplande operatie/ingreep is het voor ambulance,
ziekenhuis en/of arts erg belangrijk om te weten dat u Tracydal® gebruikt. Dit
geldt ook voor medicatie die door andere (tand)artsen wordt voorgeschreven.
Draag daarom altijd de meegeleverde patiëntenpas bij u. U kunt op deze pas
zelf uw gegevens en de gegevens van uw behandelaar invullen. Zo kan het
ziekenhuis altijd zien dat u Tracydal® gebruikt en indien nodig uw
behandelaar contacteren voor meer informatie.
Naast het bijhouden van de bloeddruk is het van belang dat u eventuele
bijwerkingen, die kunnen optreden, bijhoudt. Ook dat kunt u met behulp van
de tabellen in dit boekje doen. Bespreek de eventuele bijwerkingen met uw
behandelend arts. Hij/zij kan beoordelen of deze op zichzelf staan of wellicht
veroorzaakt worden door andere medicijnen welke u wellicht gebruikt.
Aanvullende informatieve betreffende Tracydal® (tranylcypromine) is
beschikbaar in de Samenvatting van productkenmerken (SmPC) en bijsluiter
op www.cbg-meb.nl. De risico minimalisatie materialen zijn ook beschikbaar
op www.dalecopharma.nl. Dit boekje en de patiëntenpas kunnen gratis
worden aangevraagd via Daleco Pharma BV: pvd@dada.nl, Tel 024 3030804.
Voor het snel onderkennen van bijwerkingen blijven spontane meldingen van
groot belang. In Nederland kunt u vermoede bijwerkingen melden bij
Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken van
het meldingsformulier dat u op internet kunt vinden (www.lareb.nl).
Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de
handelsvergunning van het product; Daleco Pharma BV (pvd@dada.nl, Tel
024 3030804).
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Datum

Tijdstip van de
bloeddruk meting

Bloeddruk liggend en
pols na 1 min *

Bloeddruk staand en
pols na 1 min *

Bloeddruk staand en pols
na 3 min *

Bijwerkingen
die
zijn
opgetreden? Opmerkingen?

*) De patient gaat liggen en meet dan na 1 minuut al liggend de bloeddruk en pols (=hartslag per minuut), gaat
daarna staan en meet binnen 1 minuut en daarna na 3 minuten opnieuw de bloeddruk en pols .
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