
Medicin til børn med ufrivillig 

natlig vandladning

Indomet

Virkning: ”Gigtmedicin” (NSAID) hvor vi udnytter side-effekten, som 

nedsætter naturinudskillelsen pga. mindre saltudskillelse.

Mulige bivirkninger:

Irriteret mavesæk, kvalme, mavesmerter, forstoppelse.

Dosering:

Tabletter á 25 mg, 1 – 2 tabletter før sengetid efter aftale med lægen. 

Dosis må ikke overskrides.

Kontraindikation:

Irriteret mavesæk. Mavesår.

Når barnet er blevet pålideligt nattetørt, skal der pauseres med Imipramin

hhv Indomet mindst hvert halve år for at vurdere, om barnet fortsat har 

behov for medicinsk behandling. 

Så længe barnet får Imipramin eller Indomet, skal det følges i klinikken.



Mulige bivirkninger:

Den væsentligste bivirkning er tilbageholdelse af  væske i kroppen og i 

værste fald væskeophobning i hjernen. Derfor er det vigtigt, at der ikke 

indtages væske efter indtagelse af  Minirin.

Hovedpine, mavesmerter, forstoppelse, diarré, kvalme, træthed.

I tilfælde, hvor Minirin ikke har den ønskede virkning, vil vi i nogle 

tilfælde tilbyde barnet at afprøve anden medicin.

Imipramin

Virkning: Velkendt antidepressiv medicin, hvor vi udnytter en bivirkning, 

som nedsætter naturinudskillelsen og øger blærens størrelsen.

Mulige bivirkninger:

Forstoppelse, mundtørhed.

Forgiftning: 

Langsom puls og  i værste fald hjertestop. Derfor meget vigtigt 

med en sikker opbevaring, som er utilgængelig for børn.

Dosering: 

Tabletter á 25 mg, 1 – 2 tabletter efter aftale med lægen. Dosis må ikke 

overskrides.

Kontraindikation:

Hjertesygdom. Derfor får alle børn kontrolleret 

EKG, før behandlingen påbegyndes.

Dosering: 

I klinikken er aftalt, hvilken dosis, der skal gives: 120 ug eller 240 ug. 

Den frysetørrede tablet lægges under barnets 

tunge mindst én time før sengetid. Barnet skal helst undgå at synke det 

første minut efter tablettens placering under tungen.

Kontraindikation:

Hjerte- eller nyresygdom

”Sygelig tørst”

Samtidig anvendelse af  visse midler mod depression, epilepsi eller 

”gigtmedicin” (NSAID) kan påvirke salt- og væskebalancen i kroppen. 

Midler mod diarré bør ikke gives samtidig med Minirin.

Minirin indeholder det aktive lægemiddel 

desmopressin og sælges under forskellige 

navne: Minirin, Desmopressin, Minirin Melt

og Desmomelt.

Virkning:

Nedsætter kroppens urinproduktion. Det 

antidiuretiske hormon (ADH), som dannes i 

hypofysen, regulerer kroppens væskebalance.  

Nogle børn danner ikke nok hormon om natten 

og producerer derfor store mængder tis om natten, 

når de sover. Desmoprossin er et kunstigt stof  med samme virkning som 

ADH.

Når barnet er pålidelig nattetørt, skal der pauseres med Minirin ca. hver 

3. måned for at vurdere, om barnet fortsat har behov for medicinsk 

behandling. Ved tilbagefald ifm. medicinpausen, kan behandlingen 

genoptages.


