Patientinformation
Røde Dråber

Hvad er ”Røde Dråber”?
”Røde Dråber” er Morfin opslæmmet i alkohol og vand. Dråberne optages via slimhinderne i
munden.
Dråberne fremstilles på Glostrup og Skanderborg apotek, og der kan derfor være op til 3 dages
leveringstid på enkelte apoteker.
”Røde Dråber indeholder Morfin 20 mg/ml i alkohol, og hver dråbe indeholder 1 mg Morfin.
Anvendelse
”Røde Dråber” anvendes mod åndenød, og da dråberne virker i løbet af få minutter, vil de
medvirke til at bryde ”den onde cirkel” med åndenød, angst og hurtig, overfladisk
vejrtrækning.
”Røde Dråber” kan anvendes forebyggende før aktivitet samt ved anfald af åndenød.
Da dråberne optages fra slimhinderne i munden, bør de holdes i munden 1-2 minutter, før de
synkes.
Dråberne doseres lettest på en teske.
Til selvadministration kan dråberne doseres i et medicinbæger med låg.
Dråberne kan evt. fortyndes med få dråber vand
Dråberne kan evt. gives på et stykke sukker, da smagen kan opleves lidt besk.
Virkning
Nedsætter åndedrætscenterets følsomhed for lavt ilt og forøget kuldioxid i blodet.
Reducerer ubehaget ved åndenød.
Bivirkninger
Hvis patienten ikke har fået Morfin tidligere, kan træthed, kvalme og opkastninger forekomme.
Pga. lille risiko for påvirkning af åndedrætscenteret tages første dosis under opsyn.
Dråberne kan medføre forstoppelse, vær derfor opmærksom på behov for afføringsmiddel.
Doseringsvejledning
Til patienter, som ikke får Morfin, anbefales at opstarte med 1-3 dråber. Der kan øges med 1
dråbe til effekt.
Til patienter, som får Morfin, anbefales at starte med 5-12 dråber alt efter den faste dosis
Morfin. Der kan øges med 3 dråber ad gangen til effekt.
Dråberne kan gentages efter behov.
Behandlingen skal altid være lægeordineret!
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