Enbrel/Benepali® patientinformation
Förväntad effekt av Enbrel/Benepali
Enbrel/Benepali dämpar inflammationen som förekommer vid reumatiska sjukdomar. Den
aktiva substansen, etanercept, är ett biologiskt läkemedel som binder till ett specifikt protein
(TNF-α) som finns i förhöjda nivåer vid reumatiska sjukdomar.

Dosering
Enbrel/Benepali tas som en injektion under huden enligt ordination. Instruktion om hur
Enbrel/Benepali injiceras finns bifogat i förpackningen.

Förvaring
Enbrel/Benepali ska förvaras i kylskåp 2-8°C, men får inte frysas.

Biverkningar
De vanligaste biverkningarna med Enbrel/Benepali är milda reaktioner på eller runt
injektionsstället, till exempel klåda, ömhet, rodnad, blödning, blåmärken, svullnad eller smärta.
Andra biverkningar som kan uppträda vid användning av Enbrel/Benepali är:
• infektioner
• huvudvärk
• snuva
• hudutslag, nässelfeber, klåda
• magont, diarré
• tilltagande hosta
• svaghetskänsla
• smärta
• ytliga blåmärken, munsår och håravfall.
Kontakta alltid din läkare/sjuksköterska om någon av dessa skulle uppkomma.

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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Uppföljning
För att säkerställa att inga oönskade effekter av Enbrel/Benepali uppkommer så kommer
blodprov kontrolleras regelbundet.

Graviditet och amning
Det är inte känt hur Enbrel/Benepali påverkar under graviditet och amning. Därför
rekommenderas inte användning av Enbrel/Benepali till gravida. Fertila kvinnor bör rådas att
inte bli gravida under behandling med Enbrel/Benepali.

Samtidig behandling med andra läkemedel
Berätta alltid för läkare/tandläkare att du är insatt på Enbrel/Benepali. Samtidig behandling med
Enbrel/Benepali och andra läkemedel/naturläkemedel kan ibland ge oönskade effekter.
Diskutera med din läkare eller sjuksköterska vilka läkemedel du bör undvika.
Om du behöver behandlas med antibiotika så bör du kontakta mottagningen för rådgivning om
eventuellt uppehåll av medicineringen.

Övrigt
Enbrel/Benepali ska inte användas under pågående infektion som till exempel övre
luftvägsinfektion, infekterade sår eller urinvägsinfektion. Rådgör med din mottagning om du
känner dig osäker.
Inför planerade operationer/ingrepp kontaktas mottagningen för rådgivning och eventuellt
uppehåll av medicineringen.
Om du ska vaccinera dig så bör du rådfråga din läkare.
Undvik opastöriserade mjölkprodukter då det kan orsaka allvarlig infektion av bakterien Listeria.
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.

Page 2 of 2

