Azatioprin®/Imurel® patientinformation
Förväntad effekt av Azatioprin®/Imurel®
Det verksamma ämnet i medicinen, azatioprin, hämmar kroppens immunförsvar.
Det brukar dröja några veckor till ett par månader innan medicinen börjar verka.
Dosering
Tabletten ska sväljas hel. Det verksamma ämnet är retande för hud och slemhinnor.
För att minska risken för att må illa kan man ta tabletterna efter en måltid.
Tabletterna är känsliga för ljus och bör därför förvaras i förpackningen.
Biverkningar
De vanligaste biverkningarna är:
• illamående, kräkningar, aptitlöshet
• infektionssymtom med t ex feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd
• lokala infektionssymtom t ex från mun/svalg/hals
• oväntade blåmärken eller blödning
Behandlingen kan ge håravfall men håret kommer ofta tillbaka även om du fortsätter
behandlingen.
Generellt ökar hudens känslighet, därför bör du vara försiktig vid intensivt solljus (gäller även
solarium).
Andra vanliga biverkningar är ökad infektionskänslighet och en minskad förmåga att bilda vita
blodkroppar och blodplättar i benmärgen. Man kan också få förhöjda levervärden.
Azatioprin®/Imurel® kan påverka mottagligheten för infektioner. Om du drabbas av infektion
och/eller hög feber bör du ta kontakt med din mottagning.

Reumatologmottagningen
Centrallasarettet Växjö
0470-58 81 40

Broschyren kan beställas inläst på cd,
i punktskrift eller på lättläst svenska.
Kontakta kommunikationsavdelningen
via växeln 0470 58 80 00.

Uppföljning
För att säkerställa att inga oönskade effekter av Azatioprin®/Imurel® uppkommer så kommer
blodprov kontrolleras regelbundet.
Graviditet och amning
Rådgör alltid med din läkare om du har önskan att bli gravid. Azatioprin®/Imurel® kan påverka
både ägg och spermie. Azatioprin®/Imurel® kan även ge fosterskador under graviditeten.
Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet kan passera över i modersmjölken, därför bör man
undvika amning under behandlingen.
Samtidig behandling med andra läkemedel
Berätta alltid för läkare/tandläkare att du är insatt på Azatioprin®/Imurel®. Samtidig behandling
med Azatioprin®/Imurel® och andra läkemedel/naturläkemedel kan ibland ge oönskade
effekter. Diskutera med din läkare eller sköterska vilka läkemedel du bör undvika.
Azatioprin®/Imurel® bör inte kombineras med vissa antibiotika och andra läkemedel t ex mot
gikt.
Om du behöver behandlas med antibiotika så bör du kontakta mottagningen för rådgivning om
ev uppehåll av medicineringen.
Övrigt
Inför planerade operationer/ingrepp kontaktas mottagningen för rådgivning och ev uppehåll av
medicineringen.
Om du ska vaccinera dig så bör du rådfråga din läkare.
Vissa uppgifter i den information som följer läkemedlet från apoteket gäller behandling av andra
sjukdomar och med andra doser. Därför kan de inte direkt överföras på Din behandling och Din
situation.

