Prednisolon®, patientinformation
Förväntad effekt av Prednisolon®
Prednisolon® - ett kortisonpreparat - har en kraftig inflammationsdämpande verkan och
påverkar även immunförsvaret.
Förbättring med minskad stelhet, värk, ledsvullnad och trötthet kommer snabbt, som regel inom
loppet av någon eller ett par dagar.
Dosering
Tabletterna tas oftast en gång om dagen, på morgonen.
Vanligen inleds behandlingen med en högre dos som sedan minskas till en bestämd
underhållsdos när tillfredsställande effekt erhållits. När behandlingen skall avslutas, bör dosen
långsamt trappas ner för att så småningom helt upphöra. Avbryt inte behandlingen utan att
rådgöra med läkare.
Biverkningar
Biverkningarna kommer framför allt om man behandlas under en lång tid med kortison,
dessutom är de dosberoende.
Vanliga biverkningar kan vara:
• förhöjd sockerhalt i blod och urin
• benskörhet
• vätskeansamling
• högt blodtryck
• hudförtunning, försämrad sårläkning
• muskelförtvining.

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.

Graviditet och amning
Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Risk finns
att fostret påverkas.
Man kan använda läkemedlet när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i
modersmjölken. Om du behöver använda läkemedlet mer än tillfälligt när du ammar bör du
rådgöra med läkare.
Samtidig behandling med andra läkemedel
Berätta alltid för läkare/tandläkare att du är insatt på Prednisolon®. Samtidig behandling med
Prednisolon® och andra läkemedel/naturläkemedel kan ibland ge oönskade effekter. Diskutera
med din läkare eller sköterska vilka läkemedel du bör undvika.
Om du behöver behandlas med antibiotika så bör du kontakta mottagningen för rådgivning.
Övrigt
Du ska ta kontakt med din mottagning snarast vid tecken på infektion. Läkemedlet kan dölja
symtom på infektioner. Dessutom minskar kroppens egna produktion av kortison i
binjurebarken vid behandling med Prednisolon® och man kan därför behöva ändra doseringen.
Inför planerade operationer/ingrepp kontaktas mottagningen för rådgivning.
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.

