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Posakonazol
uttalas som (poe'' sa kon' a zole)

hur är denna medicin utskriven?

Posakonazol används för att förhindra allvarliga svampinfektioner som kan spridas i hela kroppen hos vuxna och 

barn från 2 år och äldre med en försvagad förmåga att bekämpa infektioner. Posaconazol oral suspension används 

också för att behandla svampinfektioner i mun och svalg inklusive svampinfektioner hos vuxna och tonåringar 13 år 

och äldre som inte kunde behandlas framgångsrikt med andra mediciner. Posakonazol är i en klass av läkemedel 

som kallas azol-antimykotika. Det fungerar genom att bromsa tillväxten av svampar som orsakar infektion.

hur ska detta läkemedel användas?

Posakonazol kommer som en oral suspension med omedelbar frisättning (vätska), som en fördröjd frisättning 

(släpper läkemedlet i tarmen för att förhindra nedbrytning av läkemedlet av magsyror) och som en oral suspension 

med fördröjd frisättning att ta av mun. Tabletterna med fördröjd frisättning och oral suspension med fördröjd 

frisättning tas vanligtvis tillsammans med mat två gånger dagligen den första dagen och sedan en gång om dagen. 

Den orala suspensionen med omedelbar frisättning tas vanligtvis en till tre gånger om dagen med en hel måltid eller 

inom 20 minuter efter en måltid. Om du inte kan ta den orala suspensionen med omedelbar frisättning med en hel 

måltid, ta den med ett flytande näringstillskott eller en sur kolsyrad dryck som ingefärsöl. Din läkare kommer att 

avgöra hur länge du behöver använda denna medicin. Ta posakonazol vid ungefär samma tider varje dag. Följ 

anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte 

förstår. Ta posakonazol exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din 

läkare har ordinerat.

Skaka den orala suspensionen väl före varje användning för att blanda läkemedlet jämnt.

Använd alltid doseringsskeden som följer med posakonazol oral suspension med omedelbar 
frisättning för att mäta din dos. Du kanske inte får rätt mängd medicin om du använder en 
hushållssked för att mäta din dos. Skeden ska sköljas noggrant med vatten efter varje användning 
och före förvaring.

Svälj posakonazoltabletterna med fördröjd frisättning hela; dela, tugga eller krossa dem inte. Om du inte kan 
svälja tabletterna med fördröjd frisättning hela, tala om för din läkare.
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Om du eller ditt barn använder oral suspension med fördröjd frisättning, använd endast blandningsvätskan som 

medföljer kitet för att förbereda den. Tillsätt 9 mL av blandningsvätskan till oral suspensionspulvret med fördröjd 

frisättning. Skaka pulvret och vätskan i blandningsbägaren kraftigt i 45 sekunder för att blanda. Blandningen ska se 

grumlig ut och inte ha några klumpar. När den har blandats, mät dosen med sprutan som medföljer satsen. Ta 

blandningen med mat inom 1 timme efter blandning. Om du eller ditt barn inte kan ta hela dosen eller om en del av 

dosen spottas ut, kontakta din läkare.

Varje posakonazolprodukt frisätter medicinen på olika sätt i din kropp och kan inte användas 
omväxlande. Ta endast posakonazolprodukten som din läkare har ordinerat och byt inte till en 
annan posakonazolprodukt om inte din läkare säger att du bör.

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

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 posakonazol,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot posakonazol; andra svampdödande läkemedel 
såsom flukonazol (Diflucan), isavuconazonium (Cresemba), itrakonazol (Onmel, Sporanox), ketokonazol (Extina, 
Nizoral, Xolegel) eller vorikonazol (Vfend); simetikon; andra mediciner; eller någon av ingredienserna i 
posakonazolprodukter. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

tala om för din läkare om du tar någon av följande mediciner: atorvastatin (Lipitor, i Caduet), 
mediciner av ergottyp som bromokriptin (Cycloset, Parlodel), kabergolin, dihydroergotamin (DHE 45, 
Migranal), ergoloida mesylater (Hydergin), ergonovin, ergotamin (Ergomar, i Cafergot, i Migergot) och 
metylergonovin (metergin); lovastatin (Altoprev, i Advicor); pimozid (Orap); kinidin (i Nuedexta); 
simvastatin (Zocor, i Simcor, i Vytorin); eller sirolimus (Rapamune). Din läkare kommer förmodligen att 
säga åt dig att inte ta posakonazol om du tar en eller flera av dessa mediciner.

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 något av följande: bensodiazepiner som alprazolam (Xanax), 

diazepam (Valium), midazolam och triazolam (Halcion); kalciumkanalblockerare såsom diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, andra), 

felodipin, nikardipin (Cardene), nifedipin (Adalat, Afeditab CR, Procardia) och verapamil (Calan, Covera, Verelan, andra); cyklosporin 

(Gengraf, Neoral, Sandimmune); digoxin (Lanoxin); efavirenz (Sustiva, i Atripla); erytromycin (EES, ERYC, Erythrocin, andra), 

fosamprenavir (Lexiva); glipizid (glukotrol); fenytoin (Dilantin, Phenytek); rifabutin (Mycobutin); ritonavir (Norvir) taget med atazanavir 

(Reyataz); takrolimus (Astagraf, Envarsus XR, Prograf); vinblastin; och vincristine (Marquibo Kit). Om du tar posakonazol oral 

suspension, berätta också för din läkare om du tar cimetidin (Tagamet), esomeprazol (Nexium, in Vimovo) eller metoklopramid 

(Reglan). Många andra mediciner kan också interagera med posakonazol, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, 

även de som inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för 

biverkningar. så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan. Din läkare kan 

behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. så se till att berätta för din läkare om alla 

mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig 

noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har en fruktosintolerans (ett ärftligt tillstånd där kroppen saknar det protein 
som behövs för att bryta ner fruktos [ett fruktsocker som finns i vissa sötningsmedel som sorbitol]),
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Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta posakonazol oral suspension med fördröjd frisättning om 
du har en fruktosintolerans.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft en långsam eller oregelbunden hjärtrytm; ett förlängt QT-
intervall (ett sällsynt hjärtproblem som kan orsaka oregelbunden hjärtrytm, svimning eller plötslig död); problem med 
blodcirkulationen; låga nivåer av kalcium, magnesium eller kalium i ditt blod; eller njure eller leversjukdom.

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

fråga din läkare om säker användning av alkoholhaltiga drycker medan du tar posakonazol oral 
suspension med fördröjd frisättning. Alkohol kan förvärra biverkningarna av posakonazol.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du tar oral suspension med omedelbar frisättning eller fördröjd frisättning, 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.

Om du tar tabletterna med fördröjd frisättning, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om 

det är inom 12 timmar efter din 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?

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

feber

huvudvärk

frossa eller skakningar

yrsel

svaghet

svullnad av händer, fötter, vrister eller underben

diarre

kräkningar

magont

förstoppning

halsbränna

utslag
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klåda

rygg- eller muskelvärk

sår på läppar, mun eller svalg

svårt att somna eller att sova

ökad svettning

näsblod

hosta

öm hals

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de som anges i 
avsnittet SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, kontakta din läkare omedelbart:

ovanliga blåmärken eller blödningar

extrem trötthet

brist på energi

aptitlöshet

illamående

smärta i övre högra delen av magen

gulfärgning av huden eller ögonen

influensaliknande symtom

mörk urin

blek avföring

snabba, bultande eller oregelbundna hjärtslag

plötslig förlust av medvetande

andnöd

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

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

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). Frys inte oral suspension 
med omedelbar frisättning.

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 säkerhetskåpor
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och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är uppe och borta 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 din kropps svar på posakonazol.

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 har tagit posakonazol, kontakta din läkare.

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

Noxafil®

Noxafil PowderMix®
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för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.
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