Behandling med Salazopyrin Entabs®
Du skal i behandling med præparatet Salazopyrin
Entabs®, som er et langsomt-virkende gigtmiddel, der
dæmper betændelsesreaktioner i leddene. Betændelsesreaktionerne er det, du mærker som smerter,
varme, rødme, hævelse og stivhed.
Præparatet bruges ved kronisk leddegigt, psoriasisgigt, reaktiv gigt og nogle gange rygsøjlegigt.
Virkningen ses som regel først efter 8-16 ugers behandling med fuld dosis. Ved fuld effekt vil ledsymptomerne aftage eller forsvinde. Hvis virkningen ikke er
indtrådt efter ½ år, vil man oftest standse behandlingen.

BIVIRKNINGER
Ved korrekt brug er bivirkninger sjældne. Du kan dog
opleve følgende bivirkninger:
Kvalme og smagsændring. I starten kan tabletterne give kvalme eller smagsændring. Dette kan
du afhjælpe ved langsomt at øge dosis. Kvalmen
eller smagsændringen svinder oftest ved fortsat
brug.
Udslæt og feber. Medicinen kan give udslæt og
eventuelt feber, som kan være udtryk for overfølsomhed. Behandlingen må i så fald standses.
Kontakt lægen.
Påvirkning af lever, nyrer og knoglemarv.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN
Entabs-tabletter er overtrukket med en særlig type
overtræk, der ikke bliver ødelagt af mavesyren. Tabletten bliver derfor først opløst i tarmen og virker ved
at hæmme dannelsen af betændelsesfremmende
stoffer.

Hudblødning. Hvis du pludselig oplever, at der
kommer hudblødninger (røde/blå pletter, oftest på
benene), skal du kontakte lægen.
Infektioner. Ved mangel på hvide blodlegemer
kan der komme tendens til infektioner. Kontakt
derfor lægen ved feber, især hvis du får halsbetændelse.
Gulfarvning. Stoffet er naturligt gult og kan derfor
farve urin og bløde kontaktlinser gule.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING
VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Følg nøje lægens anvisninger om dosis og kontrol.
Startdosis er 1 Entabs (500 mg) dagligt den første
uge. Derefter øges dosis med 1 Entabs dagligt hver
uge, således at du i den 4. uge tager 2 Entabs (1 g)
2 gange dagligt. Fortsæt med denne dosis. Du kan
eventuelt senere øge til 3 Entabs (1,5 g) 2 gange
dagligt efter aftale med lægen.
Synk Salazopyrin Entabs® hele sammen med rigelig
væske, fx 2,5 dl vand. Det er bedst, at du tager tabletterne enten morgen og/eller aften i forbindelse med et
måltid.

Fortæl altid lægen, hvilke lægemidler du bruger
Du bør altid oplyse lægen om, hvilke andre lægemidler og naturlægemidler, du bruger, så lægen kan tage
hensyn til det i din behandling.
Du må fx ikke tage Salazopyrin®, hvis du har:
allergi overfor salisylater, fx magnyl og aspirin,
eller sulfonamider (sulfa)
stofskiftesygdommen porfyri.
Du skal desuden være opmærksom på, at optagelsen
af folinsyre og digoxin kan nedsættes. Normaltvis skal
man ikke have tilskud af folinsyre, hvis man spiser
varieret kost. Fortæl din læge, hvis du er i behandling
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med digoxin, da din medicindosis da muligvis skal
øges.
Prævention, graviditet og amning
Hos mænd kan antallet af sædceller midlertidigt
mindskes, og det kan være sværere at få børn. Dette
er ufarligt. Frugtbarheden og antallet af sædceller
bliver normal, når behandlingen standses.

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

Kontakt

Gravide kan godt anvende Salazopyrin®. Der kan
dog være særlige forhold ved gigt og graviditet, som
gør, at det er en god idé at drøfte en graviditet med
lægen.
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Tlf. 97 64 09 90
Mandag – fredag 8.00 – 15.00

Ammende må gerne benytte Salazopyrin®. Lægemidlet udskilles i modermælken, men der er ikke vist
skadelig effekt hos børn, der bliver ammet.

Sygeplejersker:
97 64 09 79
97 64 09 84
97 64 08 95
97 64 09 86
97 64 25 83

KONTROL
De første 2 måneder af behandlingen skal du have
taget blodprøve hver 14. dag. Herefter hver 3. måned. Regelmæssig blodprøvekontrol er nødvendig for
at registrere forstadier til alvorlige bivirkninger såsom
påvirkning af knoglemarv og lever.
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