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Vælg farveTil patienter og pårørende

Dette præparat virker ved at hæmme betændelsesprocessen i din tyktarms slimhinde, og bruges
primært til behandling af blødende tyktarmsbetændelse (Colitis Ulcerosa). I sjældne tilfælde bruges det
også til behandling af Crohns sygdom.
 
Hvordan skal medicinen tages
Vi skelner mellem systemisk og lokalbehandling. Ved systemisk behandling forstås de præparater, du
skal synke. Disse præparater virker på hele din tyktarm. Lokalbehandling omfatter de præparater der
kun virker på den nederste af din tyktarm, og som du skal føre op i endetarmen.
 
Systemisk behandling omhandler tabletter, kapsler og granulat (små korn), Disse fås i mange forskellige
styrker.
 
Lokalbehandling omhandler stikpiller, rektalvæske og rektalskum. Disse fås typisk i doser på 500 mg
eller 1 g.
 
Om du skal have systemisk eller lokal behandling vurderes af din læge. Nogle gange kombineres de to
behandlingsformer.
 
Stikpiller, rektalvæske og skum kan du med fordel vente med at tage til du går i seng.
 
Hvor længe gives behandlingen
Dette vurderes individuelt. Det kan variere fra nogle uger ad gangen til dagligt i flere år.
 
Bivirkninger
Behandlingen er i langt de fleste tilfælde veltolereret og bivirkninger ses sjældent.
 
Alvorlig påvirkning af bugspytkirtel, lever, hjerte, nyre og knoglemarv er yderste sjældent
forekommende. Ved betændelse i bugspytkitlen kan der forekomme voldsomme smerter i maven. I så
fald skal man straks kontakte ambulatoriet (i åbningstiden), og udenfor ambulatoriets åbningstid
vagtlægen.
 
Almindelige (1-10 %)
• Hovedpine
 
Ikke almindelige (0,1-1%)
• Leverpåvirkning, betændelse i bugspytkirtlen, mavesmerter
 
Sjældne (0,01-0,1%)
• Svimmelhed, lysoverfølsomhed, betændelse i hjertemusklen eller hjertesækken
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Meget sjældne (<0,01%)
• Allergiske lungereaktioner, påvirket knoglemarv, hårtab, nervebetændelse, nyrepåvirkning,

oligospermi, hypersensibilitetsreaktion.
 
Anden medicin
Lægen vil vurdere din øvrige medicinske behandling for at sikre, at der ikke optræder bivirkninger
forårsaget af et uheldigt samspil imellem Mesalasin og dine øvrige præparater.
 
Graviditet / amning
Det anses som sikkert at du tager Mesalazin før, under og efter graviditet.
I forbindelse med amning er der i få tilfælde beskrevet diare hos barnet.
Lav sædkvalitet (oligospermi) er en meget sjældent set bivirkning til behandling med Mesalazin.
 
Receptfornyelse
Din recept fornys ved henvendelse til ambulatoriet. Enten telefonisk eller i forbindelse med behandling
/ kontrol.
Der udstedes typisk recept der dækker dit behov frem til dit næste besøg.
 


