Imurel
Til patienter og pårørende

Vælg farve

Imurel anvendes til behandling af kronisk leddegigt og andre tilfælde af svære gigtsygdomme.
Hvordan virker Imurel?
Imurel er en cellegift og hæmmer derfor de mest aktive celler i forsvarssystemet, for derved at dæmpe
sygdomsaktiviteten.
Virkningen består i, at leddenes hævelser, ømhed, stivhed og smerter aftager eller helt forsvinder, og
du får det generelt bedre.
Ledforandringer og fejlstillinger, som allerede er udviklet, ændres ikke.
Imurel virker som regel først efter 8-26 ugers behandling.
Hvis virkningen ikke er indtrådt efter 6. måneders fortsat behandling, standses behandling og erstattes
med en anden.
Hvis behandlingen har den ønskede effekt, fortsættes den i laveste tilstrækkelige dosis.
Imurel helbreder ikke leddegigt, men bremser sygdomsaktiviteten.
Ophør med behandling efter indtrådt bedring medfører derfor en øget risiko for opblussen i
sygdommen.
Hvordan tages Imurel?
Tabletterne sluges hele og tages efter ordination, helst til et måltid.
Dosis afhænger af legemsvægten.
Den dosis, som lægen har ordineret, skal nøje følges. Det kan være nødvendigt at ændre antallet af
tabletter, enten fordi virkningen ikke er opnået, eller på grund af bivirkninger. Ændringer skal ordineres
af lægen. Det er farligt selv at ændre på antal af tabletter. Hvis en dosis helt glemmes, tages der ikke
dobbelt dosis næste gang, men sædvanlige ordination følges.
Imurel og anden medicin
Hvis Imurel indtages sammen med Allopurinol, et middel mod urinsurgigt, må dosis af Imurel nedsættes
betydeligt.
I øvrigt tåles stoffet godt sammen med anden medicin, i særdeleshed anden gigtmedicin, som ordineres
af den behandlende læge.
Bivirkninger ved Imurel
De fleste tåler behandlingen i mange år uden bivirkninger. Forbigående kvalme kan dog forekomme i
begyndelsen af behandlingen. Kvalmestillende medicin (Primperan) kan lindre.
Enkelte patienter får mundbetændelse og diarré, som svinder, når der holdes pause med Imurel,
hvorefter behandlingen sædvanligvis kan genoptages.
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Imurel
Hvis der opstår feber eller andre tegn på infektion, hvis der opstår pludselig punktformede røde pletter
på huden (blødninger), især på ankler og fodrygge eller hvis der opstår pludseligt indsættende eller
forværret kortåndethed, kontaktes egen læge eller lægevagt.
Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning
Både mænd og kvinder, der er i behandling med Imurel, skal anvende svangerskabsforebyggende
midler.
Behandling med Imurel bør ophøre mindst 3 måneder før planlagt graviditet.
Imurel bør ikke tages under amning.
Imurel og alkohol
Der er ingen specielle forholdsregler.
Kontrol
Regelmæssig blodprøvetagning er nødvendig for at imødegå eventuelle bivirkninger af Imurel.
Disse kontroller gennemføres efter 3. og 6. uge, derefter hver 6. uge. Herefter er det nødvendigt med
hver 6. uge, så længe behandlingen gennemføres.
Ved kontrol foretages en lægeundersøgelse og ved blodprøver kontrolleres funktionen af knoglemarv
og nyrefunktion.
Recepter kan skrives af din praktiserende læge, eller ved det ambulante besøg.
Er du i tvivl om noget, så spørg lægen eller sygeplejersken.
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