
Hem →Läkemedel, örter och kosttillskott → Pimecrolimus Topical

URL till denna sida: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603027.html

Pimecrolimus Topical
uttalas som (pim e krow' li mus)

VIKTIG VARNING:

Ett litet antal patienter som använde pimecrolimus kräm eller annan liknande medicin utvecklade 
hudcancer eller lymfom (cancer i en del av immunsystemet). Det finns inte tillräckligt med information 
tillgänglig för att avgöra om pimecrolimus kräm orsakade dessa patienter att utveckla cancer. Studier av 
transplanterade patienter och försöksdjur och en förståelse för hur pimecrolimus fungerar tyder på att 
det finns möjlighet att personer som använder pimecrolimus kräm har en större risk att utveckla cancer. 
Mer studier behövs för att förstå denna risk.

Följ dessa anvisningar noggrant för att minska risken för att du ska 
utveckla cancer under din behandling med pimecrolimus kräm:

Använd pimecrolimus kräm endast när du har symtom på eksem. Sluta använda pimecrolimus kräm 
när dina symtom försvinner eller när din läkare säger till dig att du ska sluta. Använd inte 
pimecrolimus kräm kontinuerligt under en längre tid.

Ring din läkare om du har använt pimecrolimus kräm i 6 veckor och dina eksemsymtom inte har 
förbättrats. En annan medicin kan behövas.

Ring din läkare om dina eksemsymtom kommer tillbaka efter din behandling med pimecrolimus 
kräm.

Applicera pimecrolimus kräm endast på hud som är påverkad av eksem. Använd den minsta mängd 
kräm som behövs för att kontrollera dina symtom.

Använd inte pimecrolimus kräm för att behandla eksem hos barn som är yngre än 2 år.

Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft cancer, särskilt hudcancer, eller något tillstånd 
som påverkar ditt immunförsvar. Fråga din läkare om du inte är säker på om ett tillstånd du har har 
påverkat ditt immunförsvar. Pimecrolimus kanske inte är rätt för dig.

Skydda din hud från verkligt och artificiellt solljus under din behandling med pimecrolimus kräm. 
Använd inte sollampor eller solarier och genomgå inte ultraviolett ljusterapi. Håll dig borta från 
solljuset så mycket som möjligt under din behandling, även när medicinen inte finns på huden. Om du 
behöver vara ute i solen, bär löst sittande kläder för att skydda den behandlade huden och fråga din 
läkare om andra sätt att skydda din hud från solen.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) 

när du påbörjar behandling med pimecrolimus och varje gång du fyller på ditt recept. Läsa
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informationen noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan 
också besöka Food and Drug Administrations (FDA) webbplats (http://www.fda.gov/Drugs [http://
www.fda.gov/Drugs]) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

Tala med din läkare om riskerna med att använda pimecrolimus.

hur är denna medicin utskriven?

Pimecrolimus används för att kontrollera symtomen på eksem (atopisk dermatit; en hudsjukdom som gör att huden 
blir torr och kliar och ibland utvecklar röda, fjällande utslag). Pimecrolimus används endast för att behandla 
patienter som inte kan använda andra läkemedel mot eksem, eller vars symtom inte kontrollerades av andra 
läkemedel. Pimecrolimus är i en klass av läkemedel som kallas topikala kalcineurinhämmare. Det fungerar genom 
att stoppa immunförsvaret från att producera ämnen som kan orsaka eksem.

hur ska detta läkemedel användas?

Pimecrolimus kommer som en kräm att applicera på huden. Det appliceras vanligtvis två gånger om dagen i upp till 6 

veckor åt gången. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon 

del du inte förstår. Applicera pimecrolimus kräm exakt enligt anvisningarna. Applicera inte mer eller mindre av det eller 

applicera det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Pimecrolimus kräm är endast för användning på huden. Var försiktig så att du inte får pimecrolimus kräm i ögonen 
eller munnen. Om du får pimecrolimus kräm i ögonen, skölj dem med kallt vatten. Om du sväljer pimecrolimus 
kräm, kontakta din läkare.

För att använda krämen, följ dessa steg:

1. Tvätta händerna med tvål och vatten.

2. Se till att huden i det drabbade området är torr.

3. Applicera ett tunt lager pimecrolimus kräm på alla drabbade områden av din hud. Du kan applicera 
pimecrolimus på alla drabbade hudytor inklusive ditt huvud, ansikte och hals.

4. Gnid in krämen försiktigt och helt i huden.

5. Tvätta händerna med tvål och vatten för att ta bort eventuell överbliven pimecrolimus kräm. Tvätta inte 
händerna om du behandlar dem med pimecrolimus kräm.

6. Du kan täcka de behandlade områdena med vanliga kläder, men använd inga bandage, förband eller omslag.

7. Var noga med att inte tvätta krämen från drabbade områden på huden. Simma, duscha eller bada inte direkt 
efter applicering av pimecrolimus kräm. Fråga din läkare om du ska applicera mer pimecrolimus kräm efter 
att du har simmat, duschat eller badat.

8. Efter att du applicerat pimecrolimus-kräm och låtit den absorberas helt i huden, kan du applicera 
fuktighetskräm, solkräm eller smink på det drabbade området. Fråga din läkare om de specifika 
produkter du planerar att använda.

användningsområdena för detta läkemedel
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Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder pimecrolimus kräm,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot pimecrolimus eller andra läkemedel.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar. Var noga med att nämna något av följande: svampdödande 
medel som flukonazol (Diflucan), itrakonazol (Sporanox) och ketokonazol (Nizoral); 
kalciumkanalblockerare såsom diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, andra) och verapamil (Calan, 
Isoptin, Verelan); cimetidin (Tagamet); klaritromycin (Biaxin); cyklosporin (Neoral, Sandimmun); danazol 
(Danocrine); delavirdin (Rescriptor); erytromycin (EES, E-Mycin, Erytrocin); fluoxetin (Prozac, Sarafem); 
fluvoxamin (Luvox); HIV-proteashämmare såsom indinavir (Crixivan) och ritonavir (Norvir); isoniazid 
(INH, Nydrazid); metronidazol (Flagyl); nefazodon; orala preventivmedel (p-piller); andra salvor, krämer 
eller lotioner; troleandomycin (TAO); och zafirlukast (Accolate). Din läkare kan behöva ändra doserna av 
dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft Nethertons syndrom (ett ärftligt tillstånd som gör att 
huden blir röd, kliande och fjällande), rodnad och fjällning av större delen av din hud, någon annan hudsjukdom 
eller någon typ av hudinfektion , särskilt vattkoppor, bältros (en hudinfektion hos personer som har haft 
vattkoppor tidigare), herpes (munsår) eller eksem herpeticum (virusinfektion som gör att vätskefyllda blåsor 
bildas på huden hos personer som har eksem) . Tala också om för din läkare om ditt eksemutslag har blivit 
knaprigt eller fått blåsor eller om du tror att ditt eksemutslag är infekterat.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du tar pimecrolimus, kontakta din läkare.

fråga din läkare om säker användning av alkohol under din behandling med pimecrolimus kräm. Ditt ansikte 
kan bli rodnad eller rött eller kännas varmt om du dricker alkohol under behandlingen.

undvika exponering för vattkoppor, bältros och andra virus. Om du exponeras för något av dessa virus när du 
använder pimecrolimus, kontakta din läkare omedelbart.

du bör veta att bra hudvård och fuktighetskräm kan hjälpa till att lindra torr hud som orsakas av eksem. 
Tala med din läkare om vilka fuktkrämer du bör använda och applicera dem alltid efter att du har 
applicerat pimecrolimus kräm.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Tala med din läkare om att äta grapefrukt och dricka grapefruktjuice medan du tar detta läkemedel.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den 

missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Applicera inte extra kräm för att kompensera för en missad 

dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Pimecrolimus kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:
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sveda, värme, sveda, ömhet eller rodnad i de områden där du applicerade pimecrolimus (ringa din 
läkare om detta varar mer än 1 vecka)

vårtor, stötar eller andra utväxter på huden

ögonirritation

huvudvärk

hosta

röd, täppt eller rinnande näsa

näsblödning

diarre

smärtsamma menstruationer

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom, 
kontakta din läkare omedelbart:

ont eller röd hals

feber

influensaliknande symtom

öronvärk, flytningar och andra tecken på infektion

nässelfeber

nya eller förvärrade utslag

klåda

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben

svårigheter att andas eller svälja

skorpbildning, sipprar, blåsor eller andra tecken på hudinfektion

munsår

vattkoppor eller andra blåsor

svullna körtlar i nacken

Pimecrolimus kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du 
tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?
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Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan 
äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din 
medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala 
sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för 
säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har 
tillgång till ett återtagningsprogram.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna 
lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Elidel®
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