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Zanamivir oral inandning
uttalas som (za na' mi veer)

hur är denna medicin utskriven?

Zanamivir används till vuxna och barn som är minst 7 år gamla för att behandla vissa typer av influensa (”influensa”) 
hos personer som har haft symtom på influensa i mindre än 2 dagar. Denna medicin används också för att 
förhindra vissa typer av influensa hos vuxna och barn som är minst 5 år gamla när de har umgåtts med någon som 
har influensa eller när det finns ett influensautbrott. Zanamivir är i en klass av läkemedel som kallas 
neuraminidashämmare. Det fungerar genom att stoppa tillväxten och spridningen av influensaviruset i din kropp. 
Zanamivir hjälper till att förkorta tiden du har influensasymptom som nästäppa, halsont, hosta, muskelvärk, 
trötthet, svaghet, huvudvärk, feber och frossa.

hur ska detta läkemedel användas?

Zanamivir kommer som ett pulver för att andas in (andas in) genom munnen. För att behandla influensa 
inhaleras det vanligtvis två gånger dagligen i 5 dagar. Du bör andas in doserna med cirka 12 timmars 
mellanrum och vid samma tidpunkter varje dag. Men den första dagen av behandlingen kan din läkare säga till 
dig att andas in doserna närmare varandra. För att förhindra spridning av influensa hos personer som bor i 
samma hushåll, inhaleras zanamivir vanligtvis en gång om dagen i 10 dagar. För att förhindra spridning av 
influensa i ett samhälle, inhaleras zanamivir vanligtvis en gång om dagen i 28 dagar. När du använder 
zanamivir för att förebygga influensa, bör det inhaleras vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Följ 
anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte 
förstår. Använd zanamivir exakt enligt anvisningarna.

Zanamivir levereras med en plastinhalator som kallas Diskhaler (enhet för inhalering av pulver) och fem Rotadisks 

(cirkulära folieblisterförpackningar som vardera innehåller fyra blister med medicin). Zanamivirpulver kan endast inhaleras 

med den medföljande Diskhaler. Ta inte bort pulvret från förpackningen, blanda det med någon vätska eller andas in det 

med någon annan inhalationsanordning. Sätt inte ett hål i eller öppna någon blisterförpackning förrän du andas in en dos 

med Diskhaler.

Läs noggrant tillverkarens instruktioner som beskriver hur du förbereder och inhalerar en dos zanamivir med hjälp av 

Diskhaler. Var noga med att fråga din apotekspersonal eller läkare om du har några frågor om hur du förbereder eller 

inhalerar detta läkemedel.

Om du använder en inhalationsmedicin för att behandla astma, emfysem eller andra andningsproblem och du är 

planerad att använda den medicinen samtidigt som zanamivir, bör du använda din vanliga inhalations
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medicinering innan du använder zanamivir.

Användning av inhalatorn av ett barn bör övervakas av en vuxen som förstår hur man använder 
zanamivir och som har instruerats i användningen av en vårdgivare.

Fortsätt att ta zanamivir även om du börjar må bättre. Sluta inte ta zanamivir utan att tala med din 
läkare.

Om du mår sämre eller utvecklar nya symtom under eller efter behandlingen, eller om dina influensasymtom inte börjar 

bli bättre, kontakta din läkare.

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

användningsområdena för detta läkemedel

Zanamivir kan användas för att behandla och förebygga infektioner från influensa A (H1N1).

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

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder zanamivir,

Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot zanamivir, andra mediciner, 
livsmedelsprodukter eller laktos (mjölkproteiner).

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Din läkare kan behöva ändra doserna av 
dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft astma eller andra andningsproblem; bronkit (svullnad 
av luftvägarna som leder till lungorna); emfysem (skada på luftsäckar i lungorna); eller hjärt-, njur-, lever- eller 
annan lungsjukdom.

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

du bör veta att zanamivir kan orsaka allvarliga eller livshotande andningsproblem, vanligare hos 
patienter med en luftvägssjukdom som astma eller emfysem. Om du har svårt att andas eller har 
väsande andning eller andnöd efter din dos av zanamivir, sluta använda zanamivir och kontakta 
omedelbart läkare. Om du har svårt att andas och har ordinerats en räddningsmedicin, använd din 
räddningsmedicin omedelbart och ring sedan läkare. Andas inte in mer zanamivir utan att först prata 
med din läkare.

du bör veta att människor, särskilt barn och tonåringar, som har influensa kan bli förvirrade, upprörda eller 
oroliga, och kan bete sig konstigt, få anfall eller hallucinera (se saker eller hör röster som inte finns), eller 
skada eller ta livet av sig själva . Du eller ditt barn kan utveckla dessa symtom oavsett om du eller ditt barn 
använder zanamivir eller inte, och symtomen kan börja kort efter påbörjad behandling om du använder 
medicinen. Om ditt barn har influensa bör du övervaka hans eller hennes beteende mycket noggrant och 
ringa läkare omedelbart om han eller hon blir förvirrad eller beter sig onormalt. Om du har influensa bör 
du, din familj eller din vårdgivare ringa läkaren omedelbart om du blir förvirrad, beter dig onormalt eller 
funderar på att skada dig själv. Var säker på att din familj
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eller vårdgivare vet vilka symtom som kan vara allvarliga så att de kan ringa läkare om du inte kan söka 
behandling på egen hand.

fråga din läkare om du ska vaccineras mot influensa varje år. Zanamivir ersätter inte ett årligt 
influensavaccin. Om du har fått eller planerar att få det intranasala influensavaccinet (FluMist; 
influensavaccin som sprayas in i näsan), bör du berätta för din läkare innan du tar zanamivir. Zanamivir kan 
störa aktiviteten hos det intranasala influensavaccinet om det tas upp till 2 veckor efter eller upp till 48 
timmar innan vaccinet administreras.

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 glömmer att andas in en dos, andas in den så snart du kommer ihåg det. Om det är 2 timmar eller mindre till nästa dos, 

hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Inhalera inte en dubbel dos för att kompensera för 

en missad dos. Om du missar flera doser, ring din läkare för att ta reda på vad du ska göra.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

yrsel

irritation i näsan

ledvärk

Om du upplever något av följande symtom, eller de som nämns i avsnittet SÄRSKILDA 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, kontakta din läkare omedelbart:

svårt att andas

väsande andning

andnöd

nässelfeber

utslag

klåda

svårt att svälja

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

heshet

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

Förvara denna medicin i behållaren den kom in 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 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 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 
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.

hat annan information bör jag veta?

Du bör upprätthålla god hygien, tvätta händerna ofta och undvika situationer som att dela koppar och 
redskap som kan sprida influensaviruset till andra.

Diskhalern ska endast användas för zanamivir. Använd inte Diskhaler för att ta andra mediciner som du 
andas in.

Låt inte någon annan använda din medicin. Ditt recept går förmodligen inte att fylla på.

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

Relenza®

Senast reviderad - 2018-01-15

Lär dig hur du citerar den här sidan
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