Behandling med Adenuric®
Du skal i behandling med medicinen Adenuric® (febuxostat). Medicinen benyttes til behandling af urinsyregigt.
Behandling med Adenuric® er forebyggende og langtidsvirkende. Den har ikke nogen smertelindrende
effekt på akutte anfald af urinsyregigt, men ved årelang behandling bliver skadelige aflejringer af urinsyre
i kroppen udskilt, så fremtidige anfald forebygges.
Derfor er det vigtigt, at du fortsætter med at tage
medicin hver dag, selvom du ikke oplever anfald af
urinsyregigt.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN
Adenuric® hæmmer dannelsen af urinsyre, så indholdet af urinsyre i blodet nedsættes. Målet er - over
tid - at sænke mængden af urinsyreindholdet i dit blod
til et lavt niveau, det vil sige p-urat 0,35 mmol/l eller
lavere.

Kontrol
I starten af behandlingen skal du møde til kontrol med
blodprøve hver måned. Via blodprøven undersøger vi
ændringer i forhold til din knoglemarv, nyrer, lever og
urinsyre. Senere i forløbet behøver du blot møde til
kontrol hvert ½ år eller 1 gang om året.

BIVIRKNINGER
De fleste patienter, der får Adenuric®, tåler medicinen
godt. Dog kan der være følgende bivirkninger:
Diarré eller fornemmelse af ubehag i maven
Hovedpine
Kløende udslæt. Opstår der kløende udslæt, kan
det være udtryk for overfølsomhed mod medicinen. Stands behandlingen, indtil du har talt med
lægen om at fortsætte.
Søvnighed. I sjældne tilfælde kan der opstå søvnighed, svimmelhed eller prikkende fornemmelse i
kroppen.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING
VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Du begynder normalt behandlingen 2 uger efter et
overstået anfald af urinsyregigt. Får du et nyt anfald,
bør du ikke stoppe behandlingen.
Du skal tage Adenuric® som tablet hver dag, gerne i
forbindelse med et måltid. Normalt vil du få 80 mg
dagligt. Hos nogle patienter kan dosis øges til 120 mg
dagligt.
Ved starten af behandlingen kan du risikere et øget
antal anfald af urinsyregigt, indtil den ophobede
mængde urinsyre er ude af kroppen. Anfaldene behandles som andre anfald af urinsyregigt.

Tag ikke medicinen, hvis du er gravid eller ammer
Tal med lægen om forholdsregler, hvis du planlægger
graviditet.
Fortæl lægen, hvis du er syg eller tager medicin
Har du nedsat nyrefunktion, svær hjertesygdom eller
stofskiftesygdom, så bør medicinen bruges med forsigtighed. Desuden må den ikke tages sammen med
visse typer medicin:
Immundæmpende medicin (azathioprin)
Kræftmedicin (mercaptopurin)
Astmamedicin (theofyllin).

Behandlingen kan eventuelt suppleres i nogle måneder med en lav dosis colchicin eller ibuprofen, der
dæmper betændelsesprocesser i leddene.
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Ansøg om økonomisk tilskud til medicinen
Der er ikke automatisk tilskud fra Sygesikringen til
Adenuric®. Lægen kan ansøge om individuelt tilskud
(med begrundelse i, at allopurinol ikke tåles eller
virker for dårligt). Prisen uden tilskud er cirka 12 kr.
pr. dag.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os. Vil du vide mere om urinsyregigt, kan du eventuelt
læse mere på patienthåndbogen.dk.

FORNYELSE AF RECEPT
Skal du have fornyet din recept på lægemidlet, så
kontakt gigtsygeplejersken.

Kontakt
Mandag – fredag 8.00-15.00
Reumatologisk Afdeling
Tlf. 97 64 09 90
Gigtsygeplejersken
97 64 09 79
97 64 09 84
97 64 09 85
97 64 09 86
97 64 25 83
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