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Zileuton
uttalas som (zye loo' ton)

hur är denna medicin utskriven?

Zileuton används för att förhindra väsande andning, andnöd, hosta och tryck över bröstet på grund av 
astma. Zileuton används inte för att behandla en astmaanfall (plötslig episod av andnöd, väsande andning 
och hosta) som redan har börjat. Zileuton tillhör en klass av läkemedel som kallas 
leukotriensynteshämmare. Det fungerar genom att stoppa bildningen av vissa naturliga ämnen som 
orsakar svullnad, sammandragning och slemproduktion i luftvägarna.

hur ska detta läkemedel användas?

Zileuton kommer som en tablett och en tablett med förlängd frisättning (långverkande) att ta genom munnen. 

Tabletten tas vanligtvis fyra gånger om dagen med eller utan mat. Tabletten med förlängd frisättning tas vanligtvis 

två gånger om dagen, inom en timme efter morgon- och kvällsmål. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant 

och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta zileuton exakt enligt anvisningarna. Ta 

inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Svälj tabletterna med förlängd frisättning hela. Dela, tugga eller krossa dem inte.

Använd inte zileuton för att behandla ett plötsligt astmaanfall. Din läkare kommer att ordinera en kortverkande inhalator 

att använda under attacker. Tala med din läkare om hur man behandlar symtom på ett plötsligt astmaanfall.

Fortsätt att ta alla andra mediciner som din läkare har ordinerat för att behandla din astma. Sluta inte ta 
någon av dina mediciner eller ändra doserna av någon av dina mediciner om inte din läkare säger till dig 
att du ska.

Tala om för din läkare om din astma förvärras under din behandling. Ring din läkare om du behöver använda mer 
av din snabbverkande medicin än vanligt eller om du behöver använda maximalt antal doser av din snabbverkande 
medicin.

Zileuton hjälper till att kontrollera astmasymtom men botar inte astma. Det kan ta flera dagar eller 
längre innan du känner full nytta av zileuton. Fortsätt att ta zileuton även om du mår bra. Sluta inte ta 
zileuton utan att prata med din läkare.
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Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Detta läkemedel kan ordineras för andra ändamål. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar zileuton,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot zileuton eller andra läkemedel.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
antikoagulantia ('blodförtunnare') såsom warfarin (Coumadin); antimykotika såsom itrakonazol 
(Sporanox) och ketokonazol (Nizoral); betablockerare såsom atenolol (Tenormin), labetalol (Trandate), 
metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) och propranolol (Inderal); kalciumkanalblockerare 
såsom amlodipin (Norvasc), felodipin, isradipin (DynaCirc), nikardipin (Cardene), nifedipin (Adalat, 
Procardia), nimodipin och nisoldipin (Sular); cisaprid (Propulsid); klaritromycin (Biaxin); cyklosporin 
(Gengraf, Neoral, Sandimmune); HIV-proteashämmare som atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), 
nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, i Kaletra) och saquinavir (Invirase); nefazodon; telitromycin 
(Ketek); och teofyllin (Theo-24, Uniphyl). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller 
övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har en leversjukdom. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta zileuton.

tala om för din läkare om du har svårt att svälja piller, om du dricker eller någonsin har druckit stora mängder alkohol 
och om du har haft en leversjukdom tidigare men tillfrisknat.

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

fråga din läkare om säker användning av alkohol när du tar zileuton.

du bör veta att din mentala hälsa kan förändras på oväntade sätt medan du tar zileuton. Du bör 
kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom: agitation, aggressivt 
beteende, ångest, irritabilitet, ovanliga drömmar, hallucinationer (att se saker eller höra röster som 
inte finns), depression, svårigheter att somna eller sova, rastlöshet, suicidalt beteende (tänker på att 
skada eller ta livet av sig eller planerar eller försöker göra det), eller tremor (okontrollerbar skakning 
av en del av kroppen). Din läkare kommer att avgöra om du ska fortsätta att ta zileuton.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din vanliga diet.

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.
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hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

huvudvärk

halsbränna

diarre

träningsvärk

näsa och hals irritation

smärta eller fyllighet i ansiktet

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

utslag

nässelfeber

smärta i övre högra delen av magen

illamående

kräkningar

överdriven trötthet

klåda

gulfärgning av huden eller ögonen

mörk urin

influensaliknande symtom

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).

Zileuton kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du upplever 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, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme 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 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 före och 
under din behandling.

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

Zyflo®

Zyflo®CR
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