Behandling med lægemidlet Fampyra
Du skal i behandling med lægemidlet Fampyra. Formålet med behandlingen er at forbedre evnen til at gå
for voksne med multipel sklerose, der lider af gangbesvær.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN
For at kroppens muskler kan trække sig sammen –
som de skal, når du går – skal der sendes elektriske
impulser til musklerne langs med nerverne. Ved multipel sklerose hæmmes de elektriske impulser, fordi de
beskyttende hinder omkring nerverne bliver beskadiget. Det kan føre til muskelsvaghed, muskelstivhed
og gangbesvær.
Det aktive stof i Fampyra (fampridin) virker formentlig
på de beskadigede nerver ved at forhindre ladede kaliumpartikler i at forlade nervecellerne. Dermed kan
den elektriske impuls fortsat bevæge sig langs nerverne for at stimulere musklerne, og det bliver lettere
at gå.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING
Fampyra er tilgængeligt som depottabletter (10 mg).
Du skal tage 1 tablet via munden 2 gange dagligt
med 12 timers mellemrum. Tabletterne skal tages
uden mad.
Evaluering af behandlingen
Inden du begynder at bruge Fampyra, skal du udfylde
et spørgeskema (MS Walking Scale) og udføre en
gangtest. Lægen kontrollerer desuden din nyrefunktion ved hjælp af en blodprøve.
Efter 2 ugers brug udfylder du igen et spørgeskema,
udfører en gangtest, og fortæller lægen om din oplevelse ved at bruge Fampyra. Hvis lægen konstaterer,
at du har en relevant klinisk effekt af Fampyra, kan du

fortsætte behandlingen. Hvis din evne til at gå er forværret, eller du ikke har effekt af behandlingen, skal
den standses.
Fortsætter du behandlingen med Fampyra, skal du
gangtestes 1 gang om året for at sikre, at der fortsat
er effekt. Desuden skal du samtidig have kontrolleret
din nyrefunktion ved hjælp af en blodprøve.

BIVIRKNINGER
Du kan opleve følgende bivirkninger:


Urinvejsinfektion



Psykiske forstyrrelser. Søvnløshed og angst.



Påvirkning af nervesystemet. Du kan opleve anfald, svimmelhed, kraftesløshed, få hovedpine, balanceforstyrrelser og rysten.



Luftvejsbesvær. Smerter i svælget. Åndenød.



Mave-tarmproblemer. Kvalme, opkastning og forstoppelse og fordøjelsesbesvær.



Knogle- og ledsmerter. Smerter i ryggen.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Tag ikke Fampyra, hvis du er gravid eller ammer
Det vides ikke om lægemidlet har betydning i forbindelse med graviditet eller amning, men for en sikkerheds skyld bør du ikke tage medicinen, hvis du er
gravid eller ammer. Fampyra påvirker ikke evnen til at
blive gravid.
Søg læge, hvis du får smerter ved vandladning
Urinvejsinfektion er en almindelig bivirkning og skal
behandles med antibiotika. Kontakt derfor din læge,
hvis du får smerter eller svie, når du lader vandet.
...fortsættes
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KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Neurologisk Afdeling
Tlf. 97 66 22 90
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 10.00 – 14.00
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