Behandling med Plaquenil®
Du skal i behandling med medicinen Plaquenil®.
Plaquenil® er et langsomt virkende gigtmiddel med få
bivirkninger. Det bruges ved leddegigt, men også til
behandling af malaria og visse hud- og bindevævssygdomme.

hududslæt forårsaget af sollys. Vi anbefaler derfor, at du minimum bruger solfaktor 10 i sommermånederne.
Sjældnere bivirkninger er:
hudreaktioner
hørenedsættelse

Behandlingen modvirker ømhed, smerter, hævelse og
stivhed af leddene. 2/3 af patienter, der bruger Plaquenil®, har effekt af behandlingen.

muskelsvækkelse eller knoglemarvspåvirkning.
Disse bivirkninger forsvinder hurtigt ved pause med
medicinen. Efter en pause kan du som regel genoptage behandlingen efter aftale med lægen.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN
Plaquenil® virker ved at dæmpe betændelsesreaktioner i leddene. Betændelsesreaktionerne er det, du
mærker som smerter, varme, rødme, hævelse og
stivhed. Lægemidlet kan ikke påvirke knogle- og
bruskskader, der allerede er udviklet, men det kan
hæmme nye.
Ved leddegigt indtræder virkningen efter 3-6 måneders behandling. Hvis medicinen ikke har virket efter
6 måneder, opgives behandlingen.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING
Behandlingen består af en tablet på 200 mg dagligt.
Tabletten skal synkes hel eller eventuelt deles, og
tages med et glas vand.

BIVIRKNINGER
Langt de fleste tåler lægemidlet uden bivirkninger.
I starten af behandlingen kan disse bivirkninger forekomme:
let mavebesvær, træthed og hovedpine

Ved lang tids behandling, over 5 år, kan der i sjældne
tilfælde komme aflejringer af Plaquenil® i øjets nethinde. Hvis det ikke opdages, kan det påvirke synet.
Vi aftaler derfor med dig, hvornår du eventuelt skal
undersøges hos en øjenlæge.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Kontakt din læge ved tegn på infektion
Får du høj feber eller andre tegn på infektion, skal du
kontakte din egen læge eller Lægevagten. Der kan
være grund til en ekstra blodprøvekontrol af blodprocent og hvide blodlegemer, som skal sendes til akut
analyse på sygehuset.
Hold pause med Plaquenil ved infektion
Får du en infektion, der skal behandles med antibiotika, skal du holde pause med Plaquenil®. Du kan
genoptage behandlingen, når du ikke længere får
antibiotika. Rådfør dig med din læge, reumatolog eller
gigtsygeplejerske.
Tag gerne Plaquenil, selvom du er gravid eller
ammer
Du kan anvende Plaquenil® under graviditet og amning. Der er ikke påvist fosterskader i forbindelse med
behandlingen.
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KONTROL
Du vil få taget blodprøver ved indledning af behandling, og når sygdommen i øvrigt kontrolleres med 3-6
måneders interval.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os. Vil du vide mere om leddegigt, 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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