Behandling med ursodeoxycholsyre
Du skal i behandling med ursodeoxycholsyre. Lægemidlet ordineres af en speciallæge og udleveres til dig
i en prøveperiode.
Hvis du skal i langtidsbehandling, får du en recept på
ursodeoxycholsyre første gang ved os. Receptfornyelsen overgår til din egen læge efterfølgende.
Læs denne information grundigt
Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen. Gem informationen, for du får
måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere
information, kan du kontakte lægen på sygehuset.
Lægen har ordineret medicinen til dig personligt. Lad
derfor være med at give den til andre.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN
Ursodeoxycholsyre er det aktive stof i den medicin,
du har fået udleveret. 1 kapsel indeholder 250 mg
ursodeoxycholsyre. De øvrige indholdsstoffer i lægemidlet fremgår af indlægssedlen. Medicinen er gelatinekapsler, som fås i æsker a 100 styk.
Ursodeoxycholsyre virker ved at øge omsætningen af
galdesyre og ændrer galdesyrens sammensætning.
Ursodeoxycholsyre anvendes til behandling af:

For voksne
Til behandling af PBC, PSC, cystisk fibrose og leverrelateret graviditetskløe er den daglige dosis 10-15
mg/kg. Det svarer som regel til 2-3 kapsler. Du kan
tage kapslerne ved sengetid, og du skal synke dem
hele med vand.
For børn
Dosis afhænger af kropsvægt. Følg lægens anvisning.
Hvis du glemmer at tage medicinen
Glemmer du at tage din medicin en dag, må du ikke
tage dobbeltdosis den følgende dag. Du skal vente, til
det er tid til at tage den næste dosis, og derefter fortsætte normalt med den behandling, lægen har ordineret.
Hvis du har taget for meget medicin
Hvis du har taget mere ursodeoxycholsyre end anvist
af lægen eller i denne information, skal du kontakte
lægen i dagtimerne, herefter Lægevagten.
Brug af anden medicin
Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin
eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin,
som ikke er på recept, naturlægemidler og stærke
vitaminer og mineraler.

lever- og galdesygdomme, såsom primær biliær
cirrose (PBC, autoimmun leversygdom) og primær
skleroserende cholangitis (PSC, autoimmun leversygdom)

Tager du kolesterolsænkende medicin med indholdsstofferne colestyramin eller cholestipol, kan disse
nedsætte virkningen af ursodeoxycholsyre.

cystisk fibrose

Tager du mavesyre-neutraliserende medicin, der
indeholder aluminium, skal du tage denne medicin 2
timer før eller 2 timer efter, du har taget ursodeoxycholsyre.

leverrelateret graviditetskløe.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Ursodeoxycholsyre kan nedsætte virkningen af antibiotikummet ciprofloxacin.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad
den enkelte patient har brug for. Ændring eller stop i
behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.
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BIVIRKNINGER
Ursodeoxycholsyre kan som al anden medicin give
bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er:

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

Hovedpine
Træthed
Kvalme
Opkastninger
Fordøjelsesbesvær
Diarré
Fornemmelse af metalsmag i munden.

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

Disse bivirkninger fortager sig ofte efter 1-2 uger.
Fortæl lægen, hvis du får andre bivirkninger end dem,
der er beskrevet her. Lægen vil så indberette bivirkningerne til Lægemiddelstyrelsen.
Fortæl lægen, hvis du får bivirkninger, som er vedvarende og generende.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Tag ikke medicinen, hvis
du har betændelse i galdeblæren (cholecystitis)
du har akut betændelsestilstand i galdevejene
(cholangitis).
Graviditet og amning
Hvis du er gravid, bør du kun tage ursodeoxycholsyre, hvis du har leverrelateret graviditetskløe. Følg altid
lægens anvisning.
Der er begrænsede erfaringer med ursodeoxycholsyren. Spørg derfor lægen til råds om amning.
Opbevaring
Ursodeoxycholsyre skal opbevares utilgængeligt for
børn. Anvend ikke ursodeoxycholsyre efter den udløbsdato, som står på pakken.
Aflevér altid eventuelle medicinrester på apoteket.
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