Behandling med Imurel®
Du skal i behandling med medicinen Imurel®.
Imurel® anvendes mod forskellige sygdomme, hvor
man ønsker at hæmme immunsystemet, fx ved visse
former for kronisk leverbetændelse, kronisk tarmbetændelse eller efter transplantation af fx hjerte, lever
og nyrer.

BIVIRKNINGER
Imurel® kan give følgende bivirkninger:
Kvalme
Opkast
Diarre

SÅDAN VIRKER MEDICINEN
Det virksomme stof i Imurel® er azathioprin. Stoffet
virker ved at hæmme celledelingen hos såvel normale som syge celler.
Medicinen virker oftest først efter 2-4 måneders behandling, og derfor er medicinen primært forebyggende mod tilbagefald af sygdommen. Behandlingsvarigheden er flere år.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING
Imurel® findes som tabletter i styrkerne 25 mg og 50
mg. Hvor stor en dosis du skal have, afhænger af
sygdommens art og din kropsvægt. Almindeligvis
ligger dosis på 100-200 mg per dag. Du skal tage
tabletterne 1 gang om dagen på et hvilket som helst
tidspunkt.
Blodprøver
Det kan variere meget, hvilken dosis medicin der er
optimal og uden bivirkninger. Derfor skal du jævnligt
have taget blodprøver, som viser, om du får den rette
dosis. Du får taget blodprøver 2 og 4 uger efter behandlingens start. Herefter får du taget kontrolblodprøver hver 3.-4. måned for fortsat at sikre, at din
behandling er optimal og uden bivirkninger.

Udslæt
Infektion. Medicinen virker hæmmende på dannelsen af de hvide blodlegemer, og det giver øget
risiko for infektion.
Træthed, åndenød og svimmelhed. Medicinen
hæmmer også dannelsen af de røde blodlegemer,
så der kan opstå blodmangel. Det viser sig som
træthed, åndenød og svimmelhed.
Bivirkningerne kan komme i forbindelse med behandlingen, og nogle oplever først bivirkninger langt inde i
behandlingsforløbet. I næsten alle tilfælde genvinder
cellerne deres normale funktion, når medicindosis
sættes ned, eller når du stopper med at tage medicinen. Dermed ophører bivirkningerne.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Undgå Imurel®, hvis du har dårlig knoglemarv
Du må ikke tage Imurel®, hvis din knoglemarv i forvejen fungerer dårligt.
Fortæl lægen, hvilken medicin du tager
Virkningen af Imurel® øges, hvis du samtidig tager
gigtmedicinen Allopurinol. Det er derfor vigtigt, at du
fortæller lægen om al den medicin, du tager.
Beskyt dig mod solen
Imurel® øger hudens følsomhed for sollys. Derfor er
det vigtigt, at du beskytter dig ekstra mod solskoldning. Brug solcreme, og undgå solbadning og solarium.
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Få tilskud til medicinen
Imurel® er receptpligtig, og Sygesikringen giver tilskud. Medlemmer af Sygeforsikringen Danmark kan
få reduceret egenbetalingen helt eller delvist.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Medicinsk Gastroenterologisk
Ambulatorium
Tlf. 97 66 35 05
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00
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