Arava® patientinformation
Förväntad effekt av Arava/Leflunomid
Arava/Leflunomid förhindrar aktivering och spridning av de celler som orsakar inflammation.
Det kan ta ca 4 veckor innan effekten kommer. Vissa patienter kan känna ytterligare förbättring
efter 4 – 6 månaders behandling.

Dosering
Tabletterna tas enligt läkares ordination.
Tabletterna kan tas med eller utan mat och de ska sväljas hela.

Biverkningar
De vanligaste biverkningar av Arava/Leflunomid är:
• huvudvärk, yrsel, onormala hudförnimmelser såsom stickningar
• diarré, illamående, kräkning, påverkad munslemhinna, buksmärta
• något förhöjt blodtryck
• ökad risk för infektioner
Arava/Leflunomid kan påverka mottagligheten för infektioner. Om du drabbas av infektion
och/eller hög feber bör du ta kontakt med din mottagning.

Uppföljning
För att säkerställa att inga oönskade effekter av Arava/Leflunomid uppkommer så kommer
blodprov och blodtryck kontrolleras regelbundet.

Graviditet och amning
Kvinnor i fertil ålder måste använda tillförlitligt preventivmedel. Du bör berätta för läkare om du
vill bli eller är gravid. Du bör vänta 2 år efter avslutad behandling innan du försöker att bli
gravid.
Du bör inte amma när du behandlas med Arava/Leflunomid.
Mäns fertilitet påverkas också. Preventivmedel bör användas.

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.
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Samtidig behandling med andra läkemedel
Berätta alltid för läkare/tandläkare att du är insatt på Arava/Leflunomid. Samtidig behandling
med Arava/Leflunomid och andra läkemedel/naturläkemedel kan ibland ge oönskade effekter.
Diskutera med din läkare eller sköterska vilka läkemedel du bör undvika.
Arava/Leflunomid bör inte kombineras med vissa antibiotika, läkemedel mot virusinfektion och
Azatioprin/Imurel.
Om du behöver behandlas med antibiotika så bör du kontakta mottagningen för rådgivning om
eventuellt uppehåll av medicineringen.

Övrigt
Intag av alkohol bör undvikas under behandling med Arava/Leflunomid eftersom det kan leda
till allvarlig leverskada.
Yrsel kan förekomma, vilket kan leda till att din koncentrations- och reaktionsförmågan
försämras. Det kan påverka din bilkörning.
Inför planerade operationer/ingrepp kontaktas mottagningen för rådgivning och eventuellt
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.
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