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Lantan
uttalas som (lan' tha num)

hur är denna medicin utskriven?

Lantan används för att sänka blodnivåerna av fosfat hos personer med njursjukdom. Höga halter av 
fosfat i blodet kan orsaka benproblem. Lantan finns i en klass av läkemedel som kallas fosfatbindare. 
Det binder fosfor som du får från maten i din kost och förhindrar att det absorberas i ditt blodomlopp.

hur ska detta läkemedel användas?

Lantan kommer som en tuggtablett och som ett oralt pulver att ta genom munnen. Det tas vanligtvis med eller 
omedelbart efter mat flera gånger om dagen enligt anvisningar från din läkare. Följ anvisningarna på din 
receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta lantan 
exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Tugga tabletterna helt innan du sväljer; svälj inte tabletterna hela. Om du har problem med att tugga 
tabletterna kan du krossa dem innan du tuggar.

Strö oralt pulvret på en liten mängd äppelmos eller liknande mat och ta blandningen omedelbart 
tillsammans med din måltid. Förvara inte den beredda blandningen för framtida bruk efter blandning. Öppna 
inte den orala pulverbehållaren förrän du är redo att använda medicinen. Blanda inte oralt lantanpulver med 
en vätska.

Din läkare kommer förmodligen att börja med en låg dos lantan och gradvis öka din dos, inte oftare än en 
gång varannan till var tredje vecka.

användningsområdena för detta läkemedel

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

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar lantan,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot lantan, andra mediciner eller något av 
ingredienserna i lantantuggtabletter eller oralt pulver. Fråga din apotekspersonal om en lista över
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Ingredienser.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Din läkare kan berätta för dig att ta dina 
mediciner vid vissa tidpunkter före eller efter att du tar lantan, ändra doserna av dina mediciner eller 
övervaka dig mer noggrant för biverkningar. Var noga med att nämna något av följande: 
kalciumkanalblockerare som amlodipin (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Cartia, Diltzac, andra), felodipin, 
isradipin, nikardipin (Cardene), nifedipin (Adalat, Afeditab, Procardia), nimodipin ( Nymalize), nisoldipin 
(Sular) eller verapamil (Calan, Covera, Verelan, i Tarka). Om du tar en angiotensinomvandlande enzym 
(ACE)-hämmare som benazepril (Lotensin, i Lotrel), kaptopril, enalapril (Epaned, Vasotec), fosinopril, 
lisinopril (Qbrelis, Prinivil, i Zestoretic), moexipril eller perindopril (Aceon, i Prestalia); ampicillin; ett 
tetracyklinantibiotikum såsom demeklocyklin, doxycyklin (Doryx, Monodox, Oracea, andra), minocyklin 
(Dynacin, Minocin) eller tetracyklin (Achromycin V, i Pylera); ett kolesterolsänkande läkemedel (statiner) 
såsom atorvastatin (Lipitor) eller rosuvastatin (Crestor); ett läkemedel för behandling av malaria; eller 
en sköldkörtelmedicin som levotyroxin (Levo-T, Synthroid, Tirosint, andra), bör du ta den minst 2 
timmar före eller 2 timmar efter att du har tagit lantan. Ta fluorokinolonantibiotika som ciprofloxacin 
(Cipro), gemifloxacin (Factive), levofloxacin (Levaquin) eller moxifloxacin (Avelox, Moxeza) minst 1 
timme före eller 4 timmar efter att ha tagit lantan. Många andra mediciner kan interagera med lantan,

berätta för din läkare om du har paralytisk ileus (tillstånd där smält mat inte rör sig genom tarmarna), eller 
något tillstånd där tarmarna är blockerade, inklusive fekal påverkan (en stor mängd torr, hård avföring som 
sitter fast i ändtarmen). Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta lantan.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft ett sår, ulcerös kolit (ett tillstånd som orsakar 
svullnad och sår i slemhinnan i tjocktarmen [tjocktarmen] och ändtarmen), bukhinneinflammation 
(inflammation i magslemhinnan), Crohns sjukdom (ett tillstånd där kroppen angriper slemhinnan i 
tarmarna och orsakar smärta, diarré, viktminskning och feber), mag- eller tjocktarmscancer, diabetes, 
gastropares (långsam rörelse av mat från magen till tunntarmen), eller om du har mag-tarmproblem som 
pågående förstoppning. Tala även om för din läkare om du någonsin genomgått någon form av operation 
i magen eller tarmen.

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

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Din läkare kan instruera dig att följa en diet med låg fosfor. Följ dessa anvisningar noggrant. Tala med din 
läkare om livsmedel som innehåller höga mängder fosfor.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för 

en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

kräkningar
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buksmärta (magområdet).

diarre

förstoppning

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

svår buksmärta eller kramper

uppblåsthet

smärta och svullnad i buken

oförmåga att passera gas eller få tarmrörelser

Lantan 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 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]

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://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.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

huvudvärk
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illamående

kräkningar

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa labbtester för att 
kontrollera din kropps reaktion på lantan.

Innan du tar några röntgenbilder av ditt bukområde, berätta för din läkare och röntgenteknikerna att 
du tar lantan.

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

Fosrenol®
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