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Vælg farveTil patienter og pårørende

Dæmper betændelsesreaktioner i leddene (smerter, varme, rødme, hævelse og stivhed) ved kronisk
leddegigt. psoriasisgigt og reaktiv gigt.
Er et langsomt virkende gigtmiddel.
Virkningen indtræder som regel først efter 8-16 ugers behandling i fuld dosis. Ved fuld effekt vil
ledsymptomerne aftage eller forsvinde.
 
Lægemidlet bruges som langtidsbehandling.
Virkningen kan aftage efter nogle år, men sammenlagt har ca. 65 % af patienterne god virkning af
lægemidlet.
Hvis virkningen ikke er indtrådt efter 1/2 år, vil man oftest ophøre behandlingen.
Salazopyrin kan kombineres med andre gigtmidler.
 
Brug
Salazopyrin Entabs skal synkes hele sammen med rigeligt væske og indtages bedst om morgenen og
aftenen i forbindelse med et måltid.
 
Følg nøje lægens anvisninger om dosis og kontrol.
Start dosis er 1 Entabs (500 mg) dagligt den første uge.
Derefter øges dosis med 1 Entabs dagligt hver uge, således at man den 4. uge tager 2 Entabs (1 g.) 2
gange dagligt. Denne dosis fortsættes der med.
Der kan eventuelt senere øges til 3 Entabs (1,5 g.) 2 gange dagligt.
 
Bivirkninger
Ved korrekt brug er bivirkninger sjældne.
I starten kan tabletterne give kvalme eller smagsændring. Dette kan afhjælpes ved langsom øgning af
dosis og kvalmen eller smagsændring svinder oftest ved fortsat brug.
 
Medicinen kan give udslæt og eventuelt feber, som kan være udtryk for overfølsomhed og
behandlingen må standses. I så tilfælde kontaktes lægen. Lever, nyre og knoglemarv kan påvirkes. Ved
pludselig fremkomst af hudblødninger (som røde/blå pletter, oftest på benene) skal lægen kontaktes.
Ved mangel på hvide blodlegemer kan der komme tendens til infektioner, hvorfor lægen skal kontaktes
ved feber, især halsbetændelse.
Stoffet er naturligt gult og kan derfor farve urin og bløde kontaktlinser gule.
 
Anden medicin og alkohol
Må ikke anvendes ved allergi overfor salisylater (f.eks Magnyl og Aspirin) eller sulfonamider (Sulfa). Bør
ikke anvendes ved stofskiftesygdommen porfyri. Optagelsen af Folinsyre og Digoxin kan nedsættes.
Man bør altid oplyse lægen om, hvilke andre lægemidler - naturmidler man benytter.
 
Der er ingen specielle restriktioner i forbindelse med indtagelse af alkohol.
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Prævention, graviditet og amning
Hos mænd kan antallet af sædceller midlertidigt mindskes og det kan være sværere at få børn. Dette er
ufarligt og sædcelleantallet og frugtbarheden bliver normal når behandlingen standses.
 
Salazopyrin kan anvendes ved graviditet. Der kan være særlige forhold ved gigt og graviditet, hvorfor
en drøftelse med lægen kan være en god idé.
Salazopyrin udskilles i modermælken, men der er ikke vist skadelig effekt hos det diende barn.
 
Kontrol
Kontrol af blodprøver anbefales efter 3. og 6. uge, herefter hver 6. uge.
Regelmæssig blodprøvekontrol er nødvendig for at registrere forstadier til alvorlige bivirkninger, så
som påvirkning af knoglemarv og lever.
 
Recepter kan skrives af din praktiserende læge, eller ved det ambulante besøg.
 
Er du i tvivl om noget, så spørg lægen eller sygeplejersken.
 
 
 
 


