
Levamisole (oral)
Används för levamisol

Levamisol används tillsammans med ett annat cancerläkemedel (fluorouracil) för att få det att fungera 

bättre mot cancer i tjocktarmen.

Levamisol är endast tillgängligt med din läkares ordination.

Innan du använder levamisol

Vid beslut om att använda ett läkemedel måste riskerna med att ta läkemedlet vägas mot nyttan det 

kommer att göra. Detta är ett beslut du och din läkare kommer att fatta. För levamisol bör följande 

beaktas:

Allergier

Tala om för din läkare om du någonsin har haft någon ovanlig eller allergisk reaktion mot levamisol eller andra 

läkemedel. Berätta också för din sjukvårdspersonal om du har andra typer av allergier, till exempel mot mat, 

färgämnen, konserveringsmedel eller djur. För receptfria produkter, läs etiketten eller förpackningens 

ingredienser noggrant.

Pediatrisk

Studier på levamisol har endast gjorts på vuxna patienter och det finns ingen specifik information som jämför 

användningen av levamisol hos barn med användning i andra åldersgrupper.

Geriatrisk

Många läkemedel har inte studerats specifikt på äldre människor. Därför är det kanske inte känt om 
de fungerar exakt på samma sätt som de gör hos yngre vuxna eller om de orsakar olika biverkningar 
eller problem hos äldre personer. Även om det inte finns någon specifik information som jämför 
användningen av levamisol hos äldre med användning i andra åldersgrupper, har levamisol använts 
hos äldre patienter och förväntas inte orsaka andra biverkningar eller problem hos äldre än hos 
yngre vuxna.

Amning
Det finns inga adekvata studier på kvinnor för att bestämma spädbarnsrisk vid användning av detta 

läkemedel under amning. Väg de potentiella fördelarna mot de potentiella riskerna innan du tar detta 

läkemedel medan du ammar.

Interaktioner med läkemedel
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Även om vissa läkemedel inte bör användas tillsammans alls, kan i andra fall två olika 
läkemedel användas tillsammans även om en interaktion kan inträffa. I dessa fall kan din 
läkare vilja ändra dosen, eller andra försiktighetsåtgärder kan behövas. När du tar levamisol är 
det särskilt viktigt att din läkare vet om du tar något av läkemedlen nedan. Följande 
interaktioner har valts ut på grundval av deras potentiella betydelse och är inte nödvändigtvis 
heltäckande.

Att använda levamisol med något av följande läkemedel kan orsaka en ökad risk för vissa biverkningar, men 

att använda båda läkemedlen kan vara den bästa behandlingen för dig. Om båda läkemedlen ordineras 

tillsammans kan din läkare ändra dosen eller hur ofta du använder ett eller båda läkemedlen.

Capecitabin

Doxifluridin

Fluorouracil

Tegafur

Warfarin

Interaktioner med mat/tobak/alkohol

Vissa läkemedel ska inte användas vid eller runt tidpunkten för att äta mat eller äta vissa typer av mat 
eftersom interaktioner kan förekomma. Användning av alkohol eller tobak med vissa läkemedel kan 
också orsaka interaktioner. Diskutera med din sjukvårdspersonal användningen av din medicin med 
mat, alkohol eller tobak.

Andra medicinska problem

Förekomsten av andra medicinska problem kan påverka användningen av levamisol. Se till att du berättar för 

din läkare om du har några andra medicinska problem, särskilt:

Infektion—Levamisole kan minska din kropps förmåga att bekämpa infektioner

Korrekt användning av levamisol

Ta endast levamisol enligt anvisningar från din läkare. Ta inte mer eller mindre av det, och ta det 
inte oftare än din läkare beordrat. Den exakta mängden medicin du behöver har noggrant 
utarbetats. Att ta för mycket kan öka risken för biverkningar, medan att ta för lite kanske inte 
förbättrar ditt tillstånd.

Om du kräks kort efter att du tagit en dos levamisol, kontakta din läkare. Du kommer att få 
veta om du ska ta dosen igen eller vänta till nästa schemalagda dos.

Dosering

Dosen av levamisol kommer att vara olika för olika patienter. Följ din läkares order eller anvisningarna 

på etiketten. Följande information inkluderar endast de genomsnittliga doserna av levamisol.
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Om din dos är annorlunda, ändra den inte om inte din läkare säger åt dig att göra det.

Mängden medicin du tar beror på läkemedlets styrka. Antalet doser du tar varje dag, tiden 
mellan doserna och hur lång tid du tar läkemedlet beror på det medicinska problem som du 
använder läkemedlet för.

Missad dos
Om du missar en dos levamisol, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga 

doseringsschema. Dubbla inte dosen.

Ring din läkare eller apotekspersonal för instruktioner.

Lagring

Förvara läkemedlet i en sluten behållare vid rumstemperatur, borta från värme, fukt och 
direkt ljus. Undvik att frysa.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara inte föråldrad medicin eller medicin som inte längre behövs.

Detaljerad Levamisol-doseringsinformation

Försiktighetsåtgärder vid användning av levamisol

Det är mycket viktigt att din läkare kontrollerar dina framsteg vid regelbundna besök för att säkerställa att 

levamisol fungerar korrekt och för att kontrollera om det finns oönskade effekter.

Levamisol biverkningar
Tillsammans med dess nödvändiga effekter kan ett läkemedel orsaka vissa oönskade effekter. Även om inte 

alla dessa biverkningar kan uppstå, kan de behöva läkarvård om de inträffar.

Kontrollera med din läkare omedelbartom någon av följande biverkningar uppstår:

Mindre vanligt

Feber eller frossa

ovanlig känsla av obehag eller svaghet

Sällsynt

Svart, tjäraktig avföring

blod i urin eller avföring

hosta eller heshet

smärta i nedre delen av ryggen eller sidan
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smärtsam eller svår urinering

hitta röda fläckar på huden

ovanlig blödning eller blåmärken

Kontakta din läkare så snart som möjligt om någon av följande biverkningar uppstår:

Mindre vanligt

Sår i munnen och på läpparna

Sällsynt

Suddig syn

förvirring

kramper (kramper)

smackande eller blossande läppar

domningar, stickningar eller smärta i ansikte, händer eller fötter

paranoia (känsla av förföljelse)

uppblåsthet av kinder

snabba eller maskliknande tungrörelser

darrar eller skakar

problem med att gå

okontrollerade rörelser av armar och ben

Vissa biverkningar kan uppstå som vanligtvis inte kräver läkarvård. Dessa biverkningar kan 
försvinna under behandlingen eftersom din kropp anpassar sig till medicinen. Dessutom kan din 
vårdpersonal kanske berätta för dig om sätt att förebygga eller minska några av dessa 
biverkningar. Kontrollera med din läkare om någon av följande biverkningar fortsätter eller är 
besvärande eller om du har några frågor om dem:

Vanligare

Diarre

metallisk smak

illamående

Mindre vanligt

https://www.drugs.com/cons/levamisole.html 4/5



19/4/22, 10:13 Levamisole avancerad patientinformation - Drugs.com

Ångest eller nervositet

yrsel

huvudvärk

psykisk depression

mardrömmar

smärta i leder eller muskler

hudutslag eller klåda

problem att sova

ovanlig trötthet eller sömnighet

kräkningar

Levamisol kan orsaka ett tillfälligt håravfall hos vissa personer. Efter avslutad behandling 
bör normal hårväxt återgå.

Andra biverkningar som inte är listade kan också förekomma hos vissa patienter. Om du märker några andra 

effekter, kontrollera med din läkare.

Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 

1-800-FDA-1088.

Levamisol biverkningar (mer detaljer)

Vidare information
Rådfråga alltid din vårdgivare för att säkerställa att informationen som visas på denna sida gäller dina 

personliga omständigheter.
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