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Vorikonazol
uttalas som (vohr ih kon' uh zohl)

hur är denna medicin utskriven?

Vorikonazol används till vuxna och barn från 2 år och äldre för att behandla allvarliga svampinfektioner som 
invasiv aspergillos (en svampinfektion som börjar i lungorna och sprider sig genom blodomloppet till andra 
organ), esofagus candidiasis (en jästsvamp [en typ av svamp] infektion som kan orsaka vita fläckar i mun och 
svalg), och candidemia (en svampinfektion i blodet). Det används också för att behandla vissa andra 
svampinfektioner när andra mediciner inte fungerar för vissa patienter. Vorikonazol är i en klass av 
antimykotisk medicin som kallas triazoler. Det fungerar genom att bromsa tillväxten av svamparna som 
orsakar infektion.

hur ska detta läkemedel användas?

Vorikonazol kommer som en tablett och en suspension (vätska) att ta genom munnen. Det tas vanligtvis var 
12:e timme på fastande mage, minst 1 timme före eller 1 timme efter en måltid. För att hjälpa dig komma ihåg 
att ta vorikonazol, ta det 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 vorikonazol exakt enligt 
anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Om du tar vorikonazolsuspension, skaka den stängda flaskan i cirka 10 sekunder före varje användning 
för att blanda läkemedlet jämnt. Blanda inte suspensionen med andra läkemedel, vatten eller någon 
annan vätska. Använd alltid mätinstrumentet som medföljer din medicin. Du kanske inte får rätt mängd 
medicin om du använder en hushållssked för att mäta din dos.

I början av din behandling kan du få vorikonazol som intravenös (i en ven) injektion. När du börjar ta 
vorikonazol via munnen kan din läkare börja med en låg dos och öka din dos om ditt tillstånd inte 
förbättras. Din läkare kan också minska din dos om du upplever biverkningar av vorikonazol.

Längden på din behandling beror på din allmänna hälsa, vilken typ av infektion du har och hur väl du 
svarar på medicinen. Fortsätt att ta vorikonazol även om du mår bra. Sluta inte ta vorikonazol utan att 
tala med din läkare.

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

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar vorikonazol,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot vorikonazol, andra svampdödande läkemedel 
som flukonazol (Diflucan), itrakonazol (Onmel, Sporanox) eller ketokonazol (Nizoral); andra läkemedel, laktos 
eller något av de andra innehållsämnena i vorikonazoltabletter och suspension. Fråga din apotekspersonal om 
en lista över ingredienserna i vorikonazol tabletter och suspension.

ta inte vorikonazol om du tar någon av följande mediciner: karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Equetro, 
Tegretol, Teril); cisaprid (Propulsid); efavirenz (Sustiva, i Atripla); mediciner av ergottyp såsom 
dihydroergotamin (DHE 45, Migranal), ergoloida mesylater (Hydergine), ergotamin (Ergomar, i 
Cafergot, i Migergot) och metylergonovin (Methergine); ivabradin (Corlanor); naloxegol (Monvatik); 
fenobarbital; pimozid (Orap); kinidin (i Nuedexta); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, i 
Rifamate, i Rifater); ritonavir (Norvir, i Kaletra); sirolimus (Rapamune); Johannesört; tolvaptan 
(Jynarque, Samsca); och venetoclax (Venclexta).

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer och kosttillskott du tar. Var noga med att nämna något av följande: antikoagulantia 
('blodförtunnare') såsom warfarin (Coumadin, Jantoven); bensodiazepiner såsom alprazolam (Niravam, 
Xanax), midazolam och triazolam (Halcion); kalciumkanalblockerare såsom amlodipin (Norvasc, i 
Amturnide, i Tekamlo), felodipin (Plendil), isradipin, nikardipin (Cardene), nifedipin (Adalat, Afeditab, 
Procardia), nimodipin (Nymalize) och nisoldipin (Sular); kolesterolsänkande mediciner (statiner) såsom 
atorvastatin (Lipitor, i Caduet, i Liptruzet), fluvastatin (Lescol), lovastatin (Altoprev, i Advicor), 
pravastatin (Pravachol) och simvastatin (Zocor, i Simcor, i Vytorin); cyklosporin (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune); everolimus (Afinitor, Zortress); fentanyl (Abstral, Actiq, Fentora, Lazanda, Subsys); 
mediciner för diabetes såsom glipizid (Glucotrol), glyburid (Diabeta, Glynase, , i Glucovance) och 
tolbutamid; mediciner för HIV som delavirdin (Rescriptor), nelfinavir (Viracept), nevirapin (Viramune) 
och saquinavir (Invirase); metadon (dolofin, metados); icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel 
(diklofenak, ibuprofen), orala preventivmedel; oxikodon (Oxecta, Oxycontin, i Oxycet, i Percocet, i 
Percodan, i Roxicet, i Xartemis); fenytoin (Dilantin, Phenytek); protonpumpshämmare såsom 
esomeprazol (Nexium, i Vimovo), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec, i Prevpac), pantoprazol 
(Protonix) och rabeprazol (AcipHex); takrolimus (Astagraf, Prograf); vinblastin; och vinkristin. Många 
andra mediciner kan också interagera med vorikonazol, 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 någonsin har behandlats med cytostatika för cancer, och om du har eller någonsin 
har haft ett förlängt QT-intervall (ett sällsynt hjärtproblem som kan orsaka oregelbunden hjärtrytm, svimning 
eller plötslig död), eller om du har eller någonsin haft en långsam eller oregelbunden hjärtrytm, låga blodnivåer 
av kalium, magnesium eller kalcium, kardiomyopati (förstorad eller förtjockad hjärtmuskel som hindrar hjärtat 
från att pumpa blod normalt), cancer i blodkropparna, galaktosintolerans eller glukos-galaktosmalabsorption 
( ärftliga tillstånd där kroppen inte kan tolerera laktos); något tillstånd som gör det svårt för dig att smälta 
sackaros (bordssocker) eller laktos (finns i mjölk och mjölkprodukter), eller lever- eller njursjukdom.

tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du bör inte bli gravid 
medan du tar vorikonazol. Du bör använda effektiv preventivmedel för att förhindra graviditet under 
din behandling med vorikonazol. Prata med din läkare om preventivmetoder som kommer att 
fungera för dig. Om du blir gravid medan du tar vorikonazol, kontakta din läkare omedelbart. 
Vorikonazol kan skada fostret.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605022.html 2/6



14/4/22, 16:20 Vorikonazol: MedlinePlus läkemedelsinformation

om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar 
vorikonazol.

du bör veta att vorikonazol kan orsaka dimsyn eller andra problem med din syn och kan göra dina 
ögon känsliga för starkt ljus. Kör inte bil på natten när du tar vorikonazol. Kör inte bil under dagen 
eller använd maskiner om du har några problem med din syn medan du tar denna medicin.

planera för att undvika onödig eller långvarig exponering för solljus och att bära skyddskläder, 
solglasögon och solskyddsmedel. Vorikonazol kan göra din hud känslig för solljus.

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?

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?

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

onormal syn

svårt att se färger

diarre

illamående

kräkningar

huvudvärk

yrsel

torr mun

spolning

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

feber

frossa eller skakningar

snabba hjärtslag

snabb andning

förvirring

orolig mage
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extrem trötthet

ovanliga blåmärken eller blödningar

aptitlöshet

klåda, mörk urin, aptitlöshet, trötthet, gulfärgning av hud eller ögon, smärta i övre högra delen av magen, 
illamående, kräkningar eller influensaliknande symtom

trötthet; brist på energi; svaghet; illamående; kräkningar; yrsel; viktminskning eller buksmärtor

viktökning; fet puckel mellan axlarna; rundat ansikte (månansikte); mörkare hud på mage, lår, 
bröst och armar; tunn hud; blåmärken; överdriven hårväxt; eller svettas

hallucinationer (att se saker eller höra röster som inte finns)

bröstsmärtor eller tryckkänsla

utslag

svettas

nässelutslag eller hudpeeling

svårigheter att andas eller svälja

svullnad av händer, fötter, vrister eller underben

Vorikonazol 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 tabletterna i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Förvara den oblandade orala 
suspensionen i kylskåp, men när den har blandats förvara den i rumstemperatur och inte kyla eller frysa 
den. Kassera eventuell oanvänd suspension efter 14 dagar.

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]

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 din
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gemenskap. 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 
påhttps://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:

känslighet för ljus

vidgade pupiller (svarta cirklar i mitten av ögonen)

stängda ögon

dreglande

förlust av balans vid rörelse

depression

andnöd

anfall

svullen mage

extrem trötthet

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 vorikonazol.

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 avslutat vorikonazol, 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

Vfend®

Senast reviderad - 2021-05-15

Lär dig hur du citerar den här sidan
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