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Ribavirin
uttalas som (rye ba vye' rin)

VIKTIG VARNING:

Ribavirin kommer inte att behandla hepatit C (ett virus som infekterar levern och kan orsaka allvarlig leverskada eller 

levercancer) såvida det inte tas tillsammans med en annan medicin. Din läkare kommer att ordinera ett annat 

läkemedel att ta med ribavirin om du har hepatit C. Ta båda medicinerna exakt enligt anvisningarna.

Ribavirin kan orsaka anemi (tillstånd där antalet röda blodkroppar minskar) som kan förvärra 
eventuella hjärtproblem du har och kan leda till att du får en hjärtinfarkt som kan vara 
livshotande. Tala om för din läkare om du någonsin har haft en hjärtinfarkt och om du har eller 
någonsin har haft högt blodtryck, andningsproblem, något tillstånd som påverkar ditt blod 
såsom sicklecellanemi (ärftligt tillstånd där de röda blodkropparna är onormalt formade och kan 
inte föra syre till alla delar av kroppen) eller talassemi (medelhavsanemi; ett tillstånd där de röda 
blodkropparna inte innehåller tillräckligt med ämnet som behövs för att transportera syre), 
blödningar i magen eller tarmarna eller hjärtsjukdomar. Om du upplever något av följande 
symtom, kontakta din läkare omedelbart: överdriven trötthet, blek hud, huvudvärk,

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa blodprov innan du 
börjar ta ribavirin och ofta under din behandling.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad 
(läkemedelsguide) när du påbörjar behandling med ribavirin 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) webbplats
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/ucm085729.htm]) för att få medicinguiden.

Tala med din läkare om riskerna med att ta ribavirin.

För kvinnliga patienter:

Ta inte ribavirin om du är gravid eller planerar att bli gravid. Du ska inte börja ta ribavirin 
förrän ett graviditetstest har visat att du inte är gravid. Du måste använda två former av
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preventivmedel och testas för graviditet varje månad under din behandling och i 6 månader 
efteråt. Ring din läkare omedelbart om du blir gravid under denna tid. Ribavirin kan orsaka 
skador eller dödsfall för fostret.

För manliga patienter:

Ta inte ribavirin om din partner är gravid eller planerar att bli gravid. Om du har en partner som kan 
bli gravid ska du inte börja ta ribavirin förrän ett graviditetstest visar att hon inte är gravid. Du 
måste använda två former av preventivmedel, inklusive en kondom med spermiedödande medel 
under din behandling och i 6 månader efteråt. Din partner måste testas för graviditet varje månad 
under denna tid. Ring din läkare omedelbart om din partner blir gravid. Ribavirin kan orsaka skador 
eller dödsfall för fostret.

hur är denna medicin utskriven?

Ribavirin används tillsammans med ett interferonläkemedel som peginterferon alfa-2a [Pegasys] eller peginterferon 

alfa-2b [PEG-Intron]) för att behandla hepatit C hos personer som inte har behandlats med ett interferon tidigare. 

Ribavirin är i en klass av antivirala läkemedel som kallas nukleosidanaloger. Det fungerar genom att stoppa viruset 

som orsakar hepatit C från att spridas inuti kroppen. Det är inte känt om behandling som inkluderar ribavirin och 

annan medicin botar hepatit C-infektion, förhindrar leverskador som kan orsakas av hepatit C eller förhindrar 

spridning av hepatit C till andra människor.

hur ska detta läkemedel användas?

Ribavirin kommer som en tablett, en kapsel och en oral lösning (vätska) att ta genom munnen. Det tas vanligtvis 

tillsammans med mat två gånger om dagen, på morgonen och på kvällen, i 24 till 48 veckor eller längre. Ta ribavirin 

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 ribavirin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre 

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

Svälj kapslarna hela; dela, tugga eller krossa dem inte.

Skaka vätskan väl före varje användning för att blanda läkemedlet jämnt. Se till att tvätta mätskeden eller 
bägaren efter användning varje gång du mäter vätskan.

Din läkare kan minska din dos eller säga åt dig att sluta ta ribavirin om du får biverkningar av 
medicinen eller om vissa laboratorietester visar att ditt tillstånd inte har förbättrats. Ring din läkare 
om du besväras av biverkningar av ribavirin. Minska inte din dos eller sluta ta ribavirin om inte din 
läkare säger till dig att du ska.

användningsområdena för detta läkemedel

Ribavirin används också ibland för att behandla virala hemorragiska feber (virus som kan orsaka 
blödningar i och utanför kroppen, problem med många organ och dödsfall). I händelse av biologisk 
krigföring kan ribavirin användas för att behandla viral hemorragisk feber som har spridits medvetet.
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Ribavirin används också ibland för att behandla allvarligt akut respiratoriskt syndrom (SARS; ett virus som kan orsaka 

andningsproblem, lunginflammation och död). Tala med din läkare om de möjliga riskerna med att använda detta 

läkemedel för ditt tillstånd.

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

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar ribavirin,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot ribavirin, andra mediciner eller något av 
innehållsämnena i ribavirin tabletter, kapslar eller oral lösning. Fråga din apotekspersonal eller se 
läkemedelsguiden för en lista över ingredienserna.

tala om för din läkare om du tar didanosin (Videx). Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta 
ribavirin om du tar denna medicin.

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: azatioprin (Azasan, Imuran); mediciner för ångest, depression eller andra psykiska 
sjukdomar; nukleosid omvänt transkriptashämmare (NRTI) för humant immunbristvirus (HIV) eller 
förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) såsom abakavir (Ziagen, i Atripla, i Trizivir), emtricitabin (Emtriva, 
i Atripla, i Truvada), lamivudin, invir (Epivir) Combivir, i Epzicom), stavudin (Zerit), tenofovir (Viread, i 
Atripla, i Truvada) och zidovudin (Retrovir, i Combivir, i Trizivir); och mediciner som dämpar 
immunsystemet såsom cancerkemoterapi, ciklosporin (Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune), 
och takrolimus (Prograf). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig 
noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har njursjukdom, leversvikt eller autoimmun hepatit (svullnad av levern 
som uppstår när immunsystemet angriper levern). Din läkare kan säga till dig att inte ta ribavirin.

tala om för din läkare om du dricker eller någonsin har druckit stora mängder alkohol, om du använder eller någonsin 
har använt gatudroger, om du någonsin har funderat på att begå självmord eller planerat eller försökt göra det, och 
om du någonsin har genomgått en levertransplantation eller annan organtransplantation. Tala även om för din läkare 
om du har eller någonsin har haft en psykisk sjukdom som depression, ångest eller psykos (förlust av kontakt med 
verkligheten); cancer; HIV eller AIDS; diabetes; sarkoidos (ett tillstånd där onormal vävnad växer i delar av kroppen 
såsom lungorna); Gilberts syndrom (en mild leversjukdom som kan orsaka gulfärgning av huden eller ögonen); gikt (en 
typ av artrit som orsakas av kristaller avsatta i lederna); någon annan typ av leversjukdom än hepatit C; eller 
sköldkörtel-, pankreas-, ögon- eller lungsjukdom.

tala om för din läkare om du ammar.

du bör veta att ribavirin kan göra dig dåsig, yr eller förvirrad. Kör inte bil eller använd 
maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

drick inte alkoholhaltiga drycker medan du tar ribavirin. Alkohol kan göra din leversjukdom 
värre.

du bör veta att din mun kan vara mycket torr när du tar denna medicin, vilket kan leda till problem med dina 
tänder och tandkött. Var noga med att borsta tänderna två gånger om dagen och gör regelbundna 
tandundersökningar. Om kräkningar inträffar, skölj munnen noggrant.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Se till att dricka mycket vätska medan du tar ribavirin.
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hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du kommer ihåg den missade dosen samma dag, ta medicinen omedelbart. Men om du inte kommer ihåg den 

missade dosen förrän nästa dag, ring din läkare för att ta reda på vad du ska göra. Ta inte dubbel dos för att 

kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

hosta

orolig mage

kräkningar

diarre

förstoppning

halsbränna

aptitlöshet

viktminskning

förändringar i förmågan att smaka mat

torr mun

koncentrationssvårigheter

svårt att somna eller att sova

minnesförlust

utslag

torr, irriterad eller kliande hud

svettas

smärtsam eller oregelbunden menstruation (mens)

muskel- eller skelettsmärta

håravfall

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Följande symtom är ovanliga, men om du 
upplever något av dem, eller de som anges i avsnittet VIKTIG VARNING, kontakta 
din läkare omedelbart:

nässelfeber

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben

heshet

svårigheter att svälja eller andas
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smärta i magen eller nedre delen av ryggen

blodig diarré

knallrött blod i avföringen

svart, tjäraktig avföring

uppblåst mage

förvirring

mörkfärgad urin

gulfärgning av huden eller ögonen

ovanlig blödning eller blåmärken

synförändringar

feber, frossa och andra tecken på infektion

depression

funderar på att skada eller ta livet av sig

humörförändringar

överdriven oro

irritabilitet

börjat använda gatudroger eller alkohol igen om du använde dessa substanser tidigare

intolerans mot kyla

Ribavirin kan bromsa tillväxten och viktökningen hos barn. Tala med ditt barns läkare om riskerna med 
att ge detta läkemedel till ditt barn.

Ribavirin 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, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara 
ribavirintabletter och -kapslar i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i 
badrummet). Förvara ribavirin oral lösning i kylskåp eller i rumstemperatur.

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
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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.

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

Copegus®

Moderiba®

Rebetol®

Ribasphere®

Virazol®

deras namn

tribavirin

RTCA
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