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Mykofenolat
uttalas som (mye koe fen' oh late)

VIKTIG VARNING:

Risk för fosterskador:

Mykofenolat får inte tas av kvinnor som är gravida eller som kan bli gravida. Det finns en stor 
risk att mykofenolat orsakar missfall (förlust av graviditeten) under de första 3 månaderna av 
graviditeten eller att barnet föds med fosterskador (problem som finns vid födseln).

Du ska inte ta mykofenolat om du är gravid eller om du kan bli gravid. Du måste ha ett negativt 
graviditetstest innan du påbörjar din behandling med mykofenolat, igen 8 till 10 dagar senare, och vid 
rutinmässiga uppföljningsbesök. Du måste använda acceptabel preventivmedel under din behandling och 
i 6 veckor efter att du slutat ta mykofenolat. Din läkare kommer att tala om för dig vilka former av 
preventivmedel som är acceptabla för dig att använda. Mykofenolat kan minska effektiviteten av p-piller 
(p-piller), så det är särskilt viktigt att använda en andra form av preventivmedel tillsammans med denna 
typ av preventivmedel.

Om du är en man med en kvinnlig partner som kan bli gravid, bör du använda acceptabel 
preventivmedel under behandlingen och i minst 90 dagar efter din sista dos. Donera inte 
spermier under din behandling och i minst 90 dagar efter din sista dos.

Ring din läkare omedelbart om du tror att du eller din partner är gravid eller om du missar en menstruation.

På grund av möjligheten att din donation kan gå till en kvinna som kan vara eller bli gravid, 
donera inte blod under din behandling och i minst 6 veckor efter din sista dos.

Risker för allvarliga infektioner:

Mykofenolat försvagar kroppens immunförsvar och kan minska din förmåga att bekämpa infektioner. 
Tvätta händerna ofta och undvik människor som är sjuka medan du tar denna medicin. Om du upplever 
något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: feber, ont i halsen, frossa eller hosta; 
ovanliga blåmärken eller blödningar; smärta eller sveda under urinering;
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regelbunden urination; sår eller sår som är rött, varmt eller som inte läker; dränering från ett hudsår; 

allmän svaghet, extrem trötthet eller illamående; symtom på ''influensa'' eller ''förkylning''; smärta eller 

svullnad i nacken, ljumsken eller armhålorna; vita fläckar i munnen eller halsen; munsår; blåsor; huvudvärk 

eller öronvärk; eller andra tecken på infektion.

Du kan vara infekterad med vissa virus eller bakterier men inte ha några tecken på infektion. Att ta 
mykofenolat ökar risken för att dessa infektioner blir allvarligare och orsakar symtom. Tala om för 
din läkare om du har någon typ av infektion, såsom hepatit B eller C, inklusive en infektion som inte 
orsakar symtom.

Mykofenolat kan öka risken att du utvecklar progressiv multifokal leukoencefalopati (PML; en sällsynt 
infektion i hjärnan som inte kan behandlas, förebyggas eller botas och som vanligtvis orsakar dödsfall 
eller allvarlig funktionsnedsättning). Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft PML, eller 
något annat tillstånd som påverkar ditt immunsystem, såsom humant immunbristvirus (HIV); förvärvat 
immunbristsyndrom (AIDS); sarkoidos (ett tillstånd som orsakar svullnad i lungorna och ibland i andra 
delar av kroppen); leukemi (cancer som gör att för många blodkroppar produceras och släpps ut i 
blodomloppet); eller lymfom. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare 
omedelbart: svaghet på ena sidan av kroppen eller i benen; svårighet eller oförmåga att kontrollera dina 
muskler; förvirring eller svårigheter att tänka klart; ostadighet; minnesförlust; svårt att tala eller förstå 
vad andra säger; eller brist på intresse eller oro för vanliga aktiviteter eller saker du brukar bry dig om.

Mykofenolat kan öka risken för att utveckla vissa typer av cancer, inklusive lymfom (en typ av cancer som 
utvecklas i lymfsystemet) och hudcancer. Tala om för din läkare om du eller någon i din familj har eller 
någonsin har haft hudcancer. Undvik onödig eller långvarig exponering för verkligt och artificiellt solljus 
(solarier, sollampor) och ljusterapi och bär skyddskläder, solglasögon och solskyddsmedel (med en SPF-
faktor på 30 eller högre). Detta kommer att bidra till att minska risken för att utveckla hudcancer. Ring 
din läkare om du upplever något av följande symtom: smärta eller svullnad i nacken, ljumsken eller 
armhålorna; ett nytt hudsår eller bula; en förändring i storleken eller färgen på en mullvad; en brun eller 
svart hudskada (öm) med ojämna kanter eller en del av lesionen som inte ser ut som den andra; 
hudförändringar; sår som inte läker; oförklarlig feber; trötthet som inte försvinner; eller viktminskning.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad 
(läkemedelsguide) när du påbörjar behandling med mykofenolat och varje gång du fyller på ditt recept. 
Läs informationen noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan 
också besöka Food and Drug Administration (FDA) webbplatshttp://www.fda.gov/Drugs [http://
www.fda.gov/Drugs]för att få medicinguiden.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 

kontrollera din kropps svar på mykofenolat.

Tala med din läkare om riskerna med att ta mykofenolat.
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hur är denna medicin utskriven?

Mycophenolate (CellCept) används tillsammans med andra läkemedel för att förhindra avstötning av transplanterade organ 

(attack av det transplanterade organet av immunsystemet hos den person som tar emot organet) hos vuxna som har 

genomgått hjärt- och levertransplantationer och hos vuxna och barn 3 månader gamla och äldre som har fått 

njurtransplantationer. Mykofenolat (Myfortic) används tillsammans med andra mediciner för att förhindra att kroppen 

avvisar njurtransplantationer. Mykofenolat är i en klass av läkemedel som kallas immunsuppressiva medel. Det fungerar 

genom att försvaga kroppens immunförsvar så att det inte attackerar och stöter bort det transplanterade organet.

hur ska detta läkemedel användas?

Mykofenolat kommer som en kapsel, en tablett, en tablett med fördröjd frisättning (släpper läkemedlet i 
tarmen) och en suspension (vätska) att ta genom munnen. Det tas vanligtvis två gånger om dagen på fastande 
mage (1 timme före eller 2 timmar efter att ha ätit eller druckit, om inte din läkare säger något annat). Ta 
mykofenolat vid ungefär samma tider varje dag, och försök att fördela dina doser med cirka 12 timmars 
mellanrum. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara 
någon del du inte förstår. Ta mykofenolat exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta 
det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Läkemedlet i tabletten med fördröjd frisättning (Myfortic) absorberas annorlunda av kroppen än 
läkemedlet i suspensionen, tabletten och kapseln (CellCept). Dessa produkter kan inte ersättas med 
varandra. Varje gång du får ditt recept ifyllt, se till att du har fått rätt produkt. Om du tror att du fått 
fel medicin, prata med din läkare och apotekspersonal omedelbart.

Svälj tabletterna, tabletterna med fördröjd frisättning och kapslarna hela; dela, tugga eller krossa dem inte. 
Öppna inte kapslarna.

Blanda inte mykofenolatsuspension med någon annan medicin.

Var noga med att inte spilla suspensionen eller stänka den på huden. Om du får suspensionen på huden, tvätta 

området väl med tvål och vatten. Om du får suspensionen i ögonen, skölj med vanligt vatten. Använd blöta 

pappershanddukar för att torka upp eventuella utspillda vätskor.

Mykofenolat hjälper till att förhindra avstötning av organtransplantationer endast så länge du tar 
medicinen. Fortsätt att ta mykofenolat även om du mår bra. Sluta inte ta mykofenolat utan att prata med 
din läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

Mykofenolat används också för att behandla Crohns sjukdom (ett tillstånd där kroppen angriper slemhinnan i mag-

tarmkanalen och orsakar smärta, diarré, viktminskning och feber). Tala med din läkare om de möjliga riskerna med 

att använda denna medicin för ditt tillstånd.

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.
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bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar mykofenolat,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot mykofenolat, mykofenolsyra, någon annan 
medicin eller något av innehållsämnena i mykofenolat- eller mykofenolsyraprodukten du tar. Om du tar 
mykofenolatvätska, tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot aspartam eller sorbitol. 
Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

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: aktivt kol; acyklovir (Zovirax); vissa antibiotika såsom amoxicillin och klavulansyra 
(Augmentin), ciprofloxacin (Cipro), och sulfametoxazol/trimetoprim (Bactrim); azatioprin (Azasan, 
Imuran); kolestyramin (Prevalite); ganciklovir (Cytovene, Valcyte); andra mediciner som dämpar 
immunförsvaret; isavuconazonium (Cresemba); probenecid (Probalan); protonpumpshämmare 
såsom lansoprazol (Dexilant, Prevacid) och pantoprazol (Protonix); rifampin (Rifadin, Rimactane, i 
Rifamate, Rifater); telmisartan (Micardis, i Twynsta); valacyclovir (Valtrex); och valganciklovir (Valcyte). 
Tala även om för din läkare om du tar en kombination av både norfloxacin (Noroxin) och 
metronidazol (Flagyl). Många andra mediciner kan också interagera med mykofenolat, så se till att 
berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan. Tala också 
om för din läkare om du slutar ta någon av dina mediciner. Din läkare kan behöva ändra doserna av 
dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

om du tar sevelamer (Renagel, Renvela) eller antacida som innehåller magnesium eller aluminium, ta 
dem 2 timmar efter att du tagit mykofenolat.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft Lesch-Nyhans syndrom eller Kelley-Seegmillers 
syndrom (ärftliga sjukdomar som orsakar höga nivåer av ett visst ämne i blodet, ledvärk och problem med 
rörelser och beteende); anemi (ett lägre antal röda blodkroppar än normalt); neutropeni (mindre än 
normalt antal vita blodkroppar); sår eller någon sjukdom som påverkar din mage, tarmar eller 
matsmältningssystem; någon typ av cancer; eller njur- eller leversjukdom.

tala om för din läkare om du ammar.

du bör veta att mykofenolat kan göra dig dåsig, förvirrad, yr, yr i huvudet eller orsaka 
okontrollerbar skakning av en del av kroppen. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du vet 
hur detta läkemedel påverkar dig.

inte få några vaccinationer utan att prata med din läkare. Fråga din läkare om du bör få ett 
influensavaccin före eller under din behandling eftersom att ta mykofenolat kan öka din risk för 
infektion.

om du har fenylketonuri (PKU, ett ärftligt tillstånd där en speciell diet måste följas för att förhindra 
skador på din hjärna som kan orsaka allvarliga intellektuella funktionsnedsättningar), bör du veta att 
mykofenolatsuspension innehåller aspartam, en källa till fenylalanin.

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 mykofenolat tablett, kapsel eller suspension (Cellcept) ta den missade dosen så snart du kommer 
ihåg det. Men om nästa dos är mindre än 2 timmar bort, hoppa över den missade dosen och
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fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

Om du tar mykofenolat tablett med fördröjd frisättning (Myfortic) 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?

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

förstoppning

magsmärtor eller svullnad

illamående

kräkningar

svårt att somna eller att sova

smärta, särskilt i rygg, muskler eller leder

huvudvärk

gas

stickningar, stickningar eller brännande känsla på huden

muskelstelhet eller svaghet

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

diarré, plötslig svår magsmärta

svullnad av händer, armar, fötter, vrister eller underben

svårt att andas

bröstsmärta

utslag

klåda

snabba hjärtslag

yrsel

svimning

brist på energi

blek hud

ovanlig blödning eller blåmärken

svart och tjäraktig avföring
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rött blod i avföringen

blodiga spyor

kräks som ser ut som kaffesump

blod i urinen

gulfärgning av huden eller ögonen

Mykofenolat 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). 
Mykofenolatsuspension kan också förvaras i kylskåp. Frys inte mykofenolatsuspension. Kassera 
eventuell oanvänd mykofenolatsuspension efter 60 dagar.

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 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.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

magont

illamående
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kräkningar

halsbränna

diarre

feber, ont i halsen, frossa, hosta och andra tecken på infektion

hat annan information bör jag veta?

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

CellCept®

Myfortic®

Senast reviderad - 2022-01-15

Lär dig hur du citerar den här sidan

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 
4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering

för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601081.html 7/7

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

