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Itrakonazol
uttalas som (it'' ra kon' a zole)

VIKTIG VARNING:

Itrakonazol kan orsaka hjärtsvikt (tillstånd där hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod genom 
kroppen). Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft hjärtsvikt. Din läkare kan säga till dig 
att inte ta itrakonazol. Tala även om för din läkare om du har eller någonsin har haft en hjärtattack; 
oregelbunden hjärtslag; eller någon annan typ av hjärt-, lung-, lever- eller njursjukdom. Om du upplever 
något av följande symtom, sluta ta itrakonazol och kontakta din läkare omedelbart: andnöd; hosta upp 
vitt eller rosa slem; svaghet; överdriven trötthet; snabb hjärtslag; svullnad av fötter, vrister eller ben; 
vaknar på natten; och plötslig viktökning.

Ta inte cisaprid (Propulsid) (ej tillgängligt i USA), disopyramid (Norpace), dofetilid (Tikosyn), 
dronedaron (Multaq), eplerenon (Inspra), mediciner av ergottyp såsom dihydroergotamin (DHE, 
Migranal), ergotamin ( Ergomar, i Cafergot, i Migergot), metylergometrin (Methergine); 
felodipin (Plendil), irinotekan (Camptosar), ivabradin (Corlanor), levometadylacetat (Orlaam) (ej 
tillgängligt i USA), lovastatin (Altoprev, i Advicor), lurasidon (Latuda), metadon (dolophin, 
metados), midazolam ( tas via munnen), nisoldipin (Sular), pimozid (Orap), kinidin (i Nuedexta), 
ranolazin (Ranexa), simvastatin (Zocor, i Simcor, i Vytorin), ticagrelor (Brilinta) och triazolam 
(Halcion) när du tar itrakonazol och i 2 veckor efteråt. Tala om för din läkare om du har njur- 
eller leversjukdom och tar någon av följande mediciner: kolchicin (Colcrys, Mitigare), 
fesoterodin (Toviaz), solifenacin (Vesicare) eller telitromycin (Ketek). Att ta dessa mediciner 
tillsammans med itrakonazol kan orsaka allvarliga hjärtproblem inklusive QT-förlängning (en 
oregelbunden hjärtrytm som kan leda till svimning, medvetslöshet, kramper eller plötslig död).

Tala med din läkare om riskerna med att ta itrakonazol.

hur är denna medicin utskriven?

Itrakonazolkapslar används för att behandla svampinfektioner i lungorna som kan spridas i hela kroppen. 
Itrakonazolkapslar används också för att behandla svampinfektioner i naglarna. Itrakonazol tabletter och 
kapslar används för att behandla svampinfektioner i tånaglar. Itrakonazol oral lösning (vätska)
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används för att behandla svampinfektioner i mun och svalg eller i matstrupen (rör som förbinder svalget med magen). 

Itrakonazol är i en klass av svampdödande medel som kallas triazoler. Det fungerar genom att bromsa tillväxten av 

svampar som orsakar infektion.

hur ska detta läkemedel användas?

Itrakonazol kommer som en kapsel, en tablett och en lösning (vätska) att ta genom munnen. Om du tar itrakonazol för att behandla 

svampinfektioner i lungorna, tas kapslarna vanligtvis under eller direkt efter en hel måltid en eller två gånger om dagen i minst 3 månader. Men om 

du tar itrakonazol för att behandla en allvarlig svampinfektion i lungorna, kan kapslarna tas med en måltid tre gånger om dagen under de första 3 

dagarna av behandlingen och sedan tas en eller två gånger om dagen tillsammans med en måltid i minst 3 månader. Om du tar itrakonazol för att 

behandla svampinfektioner i tånaglar (inklusive eller utan nagelinfektioner), tas kapslarna eller tabletterna vanligtvis en gång om dagen med en hel 

måltid i 12 veckor. Om du tar itrakonazol endast för att behandla svampinfektioner i naglarna, kapslarna tas vanligtvis två gånger om dagen med 

en hel måltid i 1 vecka, hoppar över i 3 veckor och tas sedan två gånger om dagen med en måltid i en vecka. Itrakonazol oral lösning tas vanligtvis 

på fastande mage en eller två gånger om dagen i 1 till 4 veckor eller ibland längre. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din 

läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta itrakonazol exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det 

oftare än vad din läkare har ordinerat. och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta itrakonazol exakt enligt 

anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat. och be din läkare eller apotekspersonal förklara 

någon del du inte förstår. Ta itrakonazol exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har 

ordinerat.

Svälj itrakonazol kapslar hela; öppna, tugga eller krossa dem inte.

Din läkare kan säga till dig att ta itrakonazolkapslar med en cola-läsk om du har vissa medicinska 
tillstånd eller tar någon av följande mediciner: cimetidin; famotidin (Pepcid); nizatidin (Axid); 
protonpumpshämmare som esomeprazol (Nexium, i Vimovo), lansoprazol (Prevacid, i Prevpac), 
omeprazol (Prilosec, i Zegerid), pantoprazol (Protonix), rabeprazol (AcipHex) eller ranitidin (Zantac). 
Följ dessa anvisningar noggrant.

För att ta itrakonazol oral lösning för svampinfektioner i munnen eller svalget, svep 10 milliliter (cirka 
2 teskedar) av lösningen i munnen i flera sekunder och svälj. Upprepa om det behövs för att ta hela 
din dos.

Itrakonazol kapslar och oral lösning absorberas i kroppen på olika sätt och fungerar för att 
behandla olika tillstånd. Byt inte ut vätskan med kapslarna eller kapslarna med vätskan. Se till att 
din farmaceut ger dig den itrakonazolprodukt som din läkare har ordinerat.

Om du tar itrakonazol för att behandla en nagelinfektion kommer dina naglar förmodligen inte att se friskare 
ut förrän nya naglar växer fram. Det kan ta upp till 6 månader att få en ny nagel och upp till 12 månader att få 
en ny tånagel, så du bör inte förvänta dig att se förbättringar under din behandling eller flera månader efteråt. 
Fortsätt att ta itrakonazol även om du inte ser någon förbättring.

Fortsätt att ta itrakonazol tills din läkare säger åt dig att sluta även om du mår bra. Sluta inte ta 
itrakonazol utan att tala med din läkare. Om du slutar ta itrakonazol för tidigt kan din infektion komma 
tillbaka efter en kort tid.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.
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användningsområdena för detta läkemedel

Itrakonazol används också ibland för att behandla andra typer av svampinfektioner och för att förhindra 

svampinfektioner hos personer som har humant immunbristvirus (HIV) eller förvärvat immunbristsyndrom 

(AIDS). Tala med din läkare om de möjliga riskerna med att använda detta läkemedel för ditt tillstånd.

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

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar itrakonazol,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot itrakonazol; andra svampdödande läkemedel 
såsom flukonazol (Diflucan), ketokonazol (Nizoral) eller vorikonazol (Vfend); andra mediciner eller någon av 
ingredienserna i itrakonazolprodukter. Om du tar itrakonazol oral lösning, tala om för din läkare om du är 
allergisk mot läkemedel mot sackarin eller sulfa. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

tala om för din läkare och apotekspersonal om du tar följande mediciner eller tagit dem under de senaste 
2 veckorna innan behandling med itrakonazol påbörjas: karbamazepin (Epitol, Tegretol, Teril, andra); 
efavirenz (Sustiva, i Atripla); isoniazid (Laniazid, i Rifamate, i Rifater); rifabutin (Mycobutin); rifampicin; 
nevirapin (Viramune); fenobarbital; och fenytoin (Dilantin, Phenytek).

berätta för din läkare eller apotekspersonal om du tar följande mediciner: aliskiren (Tekturna, i Amturnide, 
Tekamlo och Tekturna HCT), apixaban (Eliquis), axitinib (Inlyta), colchicin (Colcrys, Mitigare), dabrafemob 
(Taflinar), darifenacin (Enablex), dasatinib (Sprycel), everolimus (Afinitor, Zortress), ibrutinib (Imbruvica), 
nilotinib (Tasigna), rivaroxaban (Xarelto), salmeterol (Serevent), sildenafil (endast märket Revatio som 
används för lungsjukdomar), simeprevir (Olysio). ), sunitinib (Sutent), tamsulosin (Flomax, i Jalyn), 
temsirolimus (Torisel), trabectedin (Yondelis) och vardenafil (Staxyn, Levitra). Din läkare kan säga till dig att 
inte ta dessa mediciner under din behandling och under 2 veckor efter din behandling med itrakonazol.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna medicinerna som anges i 
avsnittet VIKTIG VARNING och något av följande: antibiotikamediciner som ciprofloxacin (Cipro), 
klaritromycin (Biaxin, i PrevPac), erytromycin (EES Ery-Tab, andra) och telitromycin (Ketek) ; antikoagulant 
(''blodförtunnare'') såsom warfarin (Coumadin, Jantoven); alprazolam (Xanax); aprepitant (Emend); 
aripiprazol (Abilify); atorvastatin (Lipitor, i Caduet, i Liptruzet); bortezomib (Velcade); bosentan (Tracleer); 
budesonid (Entocort EC, Pulmicort, Uceris); buprenorfin (Buprenex, Butrans, i Bunavail; andra); buspiron; 
ciclesonid (Alvesco, Omnaris, Zetonna); cilostazol (Pletal); cinacalcet (Sensipar); cyklosporin (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune); dabigatran (Pradaxa); dexametason; diazepam (Valium); digoxin (Lanoxin); docetaxel 
(Docefrez, Taxotere); eletriptan (Relpax); erlotinib (Tarceva); fentanyl (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys, 
andra); fesoterodin (Toviaz); flutikason (Flovent, i Advair); gefitinib (Iressa); haloperidol (Haldol); HIV-
proteashämmare inklusive indinavir (Crixivan), darunavir (Prezista) taget med ritonavir, fosamprenavir 
(Lexiva) taget med ritonavir och saquinavir (Invirase); imatinib (Gleevac); ixabepilone (Ixempra Kit); lapatinib 
(Tykerb); maraviroc (Selzentry); meloxikam (Mobic); metylprednisolon (Medrol); nadolol (Corgard, i Corzide); 
oxibutynin (Ditropan XL, Oxytrol); oxikodon (Oxaydo, Oxycontin, i Percodan; andra); ponatinib (Iclusig); 
praziquantel (Biltricide); quetiapin (Seroquel); ramelteon (Rozerem); repaglinid (Prandin, i Prandimet); 
riociguat (Adempas); risperidon (Risperdal); saxagliptin (Kombiglyze XR, Onglyza); sirolimus (Rapamune); 
solifenacin (Vesicare); takrolimus (Astagraf, Prograf); tadalafil (Adcirca, Cialis); tolterodin (Detrol); vardenafil 
(Levitra, Staxyn); verapamil (Calan, Covera, Verelan PM, i Tarka), vinblastin, vinkristin (Marqibo Kit) och 
vinorelbin (Navelbine). Din läkare kan behöva ändra sig vinkristin (Marqibo Kit) och vinorelbin (Navelbine). 
Din läkare kan behöva ändra sig vinkristin (Marqibo Kit) och vinorelbin (Navelbine). Din läkare kan behöva 
ändra sig
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doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många andra mediciner kan 
också interagera med itrakonazol, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de 
som inte finns på dessa listor.

om du tar ett antacidum, ta det 1 timme före eller 2 timmar efter att du tagit itrakonazol.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft de tillstånd som nämns i avsnittet VIKTIG 
VARNING,, cystisk fibros (en medfödd sjukdom som orsakar problem med andning, matsmältning 
och reproduktion), något tillstånd som minskar mängden syra i magen, eller HIV.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du bör inte ta itrakonazol för att 
behandla nagelsvamp om du är gravid eller kan bli gravid. Du kan börja ta itrakonazol för att behandla 
nagelsvamp först den andra eller tredje dagen av din menstruation när du är säker på att du inte är gravid. 
Du måste använda effektiv preventivmedel under din behandling och i 2 månader efteråt. Om du blir gravid 
medan du tar itrakonazol för att behandla något tillstånd, kontakta din läkare.

du bör veta att itrakonazol kan göra dig yr eller orsaka suddig eller dubbelseende. Kör inte bil 
eller använd maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Tala med din läkare om att dricka grapefruktjuice medan du tar denna medicin.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta 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. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en 
missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Itrakonazol kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

diarre

förstoppning

gas eller uppblåsthet

halsbränna

obehaglig smak

ömma eller blödande tandkött

huvudvärk

yrsel

svettas

muskelsmärta eller svaghet

ledvärk
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minskad sexuell lust eller förmåga

nervositet

depression

rinnande näsa och andra förkylningssymptom

feber

håravfall

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

dimsyn eller dubbelseende

ringer i öronen

oförmåga att kontrollera urinering eller urinering mer än vanligt

Om du upplever något av följande symtom eller de som anges i avsnittet VIKTIG 
VARNING, sluta ta itrakonazol och kontakta din läkare omedelbart eller få akut 
medicinsk behandling:

överdriven trötthet

aptitlöshet

illamående

magont

kräkningar

gulfärgning av huden eller ögonen

mörk urin

blek avföring

känslor av domningar, stickningar, stickningar, sveda eller krypande på huden

hörselnedsättning

ökad känslighet för ljus

allvarlig hudsjukdom

hörselnedsättning

utslag

nässelfeber

klåda

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

heshet

svårigheter att andas eller svälja
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En av ingredienserna i itrakonazol oral lösning orsakade cancer hos vissa typer av försöksdjur. Det 
är inte känt om personer som tar itrakonazol har en ökad risk att utveckla cancer. Tala med din 
läkare om riskerna med att ta itrakonazol lösning.

Itrakonazol 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?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme, ljus och fukt (inte i badrummet).

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]

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.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 
kontrollera ditt svar på itrakonazol.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept. Om 
du fortfarande har symtom på infektion efter att du avslutat itrakonazol, kontakta din läkare.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692049.html 6/7

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


14/4/22, 13:45 Itrakonazol: MedlinePlus läkemedelsinformation

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

Onmel®

Sporanox®
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