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Cyklosporin
uttalas som (sye' kloe spor een)

VIKTIG VARNING:

Cyklosporin finns i sin ursprungliga form och som ytterligare en produkt som har modifierats 
(ändrats) så att medicinen kan tas upp bättre i kroppen. Ursprunglig ciklosporin och cyklosporin 
(modifierad) absorberas av kroppen i olika mängder, så de kan inte ersätta varandra. Ta endast 
den typ av ciklosporin som ordinerats av din läkare. När din läkare ger dig ett skriftligt recept, 
kontrollera för att vara säker på att han eller hon har specificerat vilken typ av ciklosporin du ska 
få. Varje gång du har ditt recept ifyllt, titta på varumärket tryckt på din receptetikett för att vara 
säker på att du har fått samma typ av ciklosporin. Prata med din apotekspersonal om 
varumärket är okänt eller om du inte är säker på att du har fått rätt typ av ciklosporin.

Att ta ciklosporin eller ciklosporin (modifierat) kan öka risken för att du utvecklar en infektion eller cancer, 
särskilt lymfom (cancer i en del av immunsystemet) eller hudcancer. Denna risk kan vara högre om du tar 
ciklosporin eller cyklosporin (modifierad) tillsammans med andra läkemedel som minskar 
immunsystemets funktion såsom azatioprin (Imuran), cancerkemoterapi, metotrexat (Rheumatrex), 
sirolimus (Rapamune) och takrolimus (Prograf) . Tala om för din läkare om du tar någon av dessa 
mediciner och om du har eller någonsin har haft någon typ av cancer. För att minska risken för 
hudcancer, planera för att undvika onödig eller långvarig exponering för solljus och att bära 
skyddskläder, solglasögon och solskyddsmedel under din behandling. Om du upplever något av följande 
symtom, kontakta din läkare omedelbart: ont i halsen, feber, frossa och andra tecken på infektion; 
influensaliknande symtom; hosta; svårigheter att urinera; smärta vid urinering; ett rött, upphöjt eller 
svullet område på huden; nya sår eller missfärgning på huden; klumpar eller massor var som helst i 
kroppen; nattsvettningar; svullna körtlar i nacken, armhålorna eller ljumsken; problem att andas; 
bröstsmärta; svaghet eller trötthet som inte försvinner; eller smärta, svullnad eller fullhet i magen.

Cyklosporin och ciklosporin (modifierad) kan orsaka högt blodtryck och njurskador. Tala om för din 
läkare om du har eller någonsin har haft högt blodtryck eller njursjukdom. Tala även om för din 
läkare om du tar någon av följande mediciner: amfotericin B (Amphotec, Fungizone); cimetidin 
(Tagamet); ciprofloxacin (Cipro); kolchicin; fenofibrat (Antara, Lipophen, Tricor); gemfibrozil (Lopid); 
gentamicin; ketokonazol (Nizoral); melfalan (Alkeran); icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel 
som diklofenak (Cataflam, Voltaren), naproxen (Aleve, Naprosyn) och
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sulindak (Clinoril); ranitidin (Zantac); tobramycin (Tobi); trimetoprim med sulfametoxazol (Bactrim, 
Septra); och vankomycin (Vancocin). Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare 
omedelbart: yrsel; svullnad av armar, händer, fötter, vrister eller underben; snabb, ytlig andning; 
illamående; eller oregelbunden hjärtrytm.

Om du har psoriasis, berätta för din läkare om alla psoriasisbehandlingar och mediciner du använder eller 
har använt tidigare. Risken att du utvecklar hudcancer är större om du någonsin har behandlats med 
PUVA (psoralen och UVA; behandling för psoriasis som kombinerar oral eller topikal medicinering med 
exponering för ultraviolett A-ljus); metotrexat (Rheumatrex) eller andra läkemedel som dämpar 
immunförsvaret; UVB (exponering för ultraviolett B-ljus för att behandla psoriasis); stenkolstjära; eller 
strålbehandling. Du bör inte behandlas med PUVA, UVB eller mediciner som dämpar immunförsvaret 
medan du tar ciklosporin (modifierad) för att behandla psoriasis.

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

kontrollera din kropps svar på ciklosporin eller ciklosporin (modifierad).

hur är denna medicin utskriven?

Cyklosporin och ciklosporin (modifierad) används tillsammans med andra mediciner för att förhindra 
avstötning av transplantat (attack av det transplanterade organet av immunsystemet hos personen som 
mottagit organet) hos personer som har fått njur-, lever- och hjärttransplantationer. Cyklosporin 
(modifierad) används också ensamt eller tillsammans med metotrexat (Rheumatrex) för att behandla 
symtom på reumatoid artrit (artrit orsakad av svullnad av ledslemhinnan) hos patienter vars symtom inte 
lindrades av enbart metotrexat. Cyklosporin (modifierad) används också för att behandla psoriasis (en 
hudsjukdom där röda, fjällande fläckar bildas på vissa delar av kroppen) hos vissa patienter som inte har 
fått hjälp av andra behandlingar. Cyklosporin och cyklosporin (modifierad) är i en klass av läkemedel som 
kallas immunsuppressiva medel.

hur ska detta läkemedel användas?

Cyklosporin och cyklosporin (modifierad) kommer båda som en kapsel och en lösning (vätska) att ta genom 
munnen. Cyklosporin tas vanligtvis en gång om dagen. Cyklosporin (modifierad) tas vanligtvis två gånger om 
dagen. Det är viktigt att ta båda typerna av ciklosporin på ett regelbundet schema. Ta ciklosporin eller 
ciklosporin (modifierad) vid samma tid(er) varje dag, och låt det ta lika lång tid mellan doser och måltider varje 
dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon 
del du inte förstår. Ta ciklosporin eller ciklosporin (modifierad) exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller 
mindre av medicinen eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Din läkare kommer förmodligen att justera din dos av ciklosporin eller ciklosporin (modifierad) under din behandling. 

Om du tar någon av de olika typerna av ciklosporin för att förhindra avstötning av transplantat, kommer din läkare 

förmodligen att börja med en hög dos av medicinen och gradvis minska din dos. Om du tar ciklosporin (modifierad) 

för att behandla reumatoid artrit eller psoriasis, kommer din läkare förmodligen att börja med en låg dos av 

medicinen och gradvis öka din dos. Din läkare kan också minska din dos
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om du upplever biverkningar av medicinen. Berätta för din läkare hur du mår under din 
behandling.

Cyklosporin (modifierad) hjälper till att kontrollera symptomen på psoriasis och reumatoid artrit, men 
botar inte dessa tillstånd. Om du tar ciklosporin (modifierad) för att behandla psoriasis, kan det ta 2 
veckor eller längre innan dina symtom börjar förbättras och 12 till 16 veckor för dig att känna full nytta av 
medicinen. Om du tar ciklosporin (modifierad) för att behandla reumatoid artrit, kan det ta 4 till 8 veckor 
för dina symtom att förbättras. Fortsätt att ta ciklosporin (modifierad) även om du mår bra. Sluta inte ta 
ciklosporin (modifierad) utan att prata med din läkare. Din läkare kan minska din dos gradvis.

Du kan märka en ovanlig lukt när du öppnar ett blisterkort med ciklosporinkapslar. Detta är normalt och 
betyder inte att medicinen är skadad eller osäker att använda.

Cyklosporin (modifierad) oral lösning kan gela eller bli klumpig om den utsätts för temperaturer under 20 °C (68 °F). 

Du kan använda lösningen även om den har gelerat, eller så kan du vända lösningen tillbaka till en vätska genom att 

låta den värmas till rumstemperatur (25 °C).

Cyklosporin och ciklosporin (modifierad) oral lösning måste blandas med en vätska före användning. 
Cyklosporin (modifierad) oral lösning kan blandas med apelsinjuice eller äppeljuice men bör inte blandas 
med mjölk. Cyklosporin oral lösning kan blandas med mjölk, chokladmjölk eller apelsinjuice. Du bör välja 
en drink från lämplig lista och alltid blanda din medicin med den drycken.

Följ dessa steg för att ta någon av de olika typerna av oral lösning:

Fyll en glasmugg (ej plast) med den dryck du har valt.

Ta bort skyddslocket från toppen av doseringssprutan som följde med din medicin.

Placera spetsen på sprutan i flaskan med lösning och dra tillbaka kolven för att fylla sprutan med 
den mängd lösning som din läkare har ordinerat.

Håll sprutan över vätskan i glaset och tryck ner kolven för att placera läkemedlet i glaset.

Rör om blandningen väl.

Drick all vätska i glaset direkt.

Häll lite mer av drycken du har valt i glaset, virvla runt glaset för att skölja och drick vätskan.

Torka sprutans utsida med en ren handduk och sätt tillbaka skyddskåpan. Tvätta inte sprutan med 
vatten. Om du behöver tvätta sprutan, se till att den är helt torr innan du använder den för att mäta 
ytterligare en dos.

användningsområdena för detta läkemedel

Cyklosporin och ciklosporin (modifierad) används också ibland för att behandla Crohns sjukdom (ett tillstånd där 

kroppen angriper slemhinnan i mag-tarmkanalen, orsakar smärta, diarré, viktminskning och feber) och för att 

förhindra avstötning hos patienter som har fått bukspottkörteln. eller hornhinnatransplantationer. Tala med din 

läkare om de möjliga riskerna med att använda denna medicin för ditt tillstånd.
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Detta läkemedel kan ordineras för andra ändamål. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar ciklosporin eller ciklosporin (modifierad),

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot ciklosporin, ciklosporin (modifierad), någon annan 
medicin eller någon av de inaktiva ingredienserna i ciklosporin eller ciklosporin (modifierad) kapslar eller lösning. Fråga 
din apotekspersonal om en lista över de inaktiva ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och 
kosttillskott du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna medicinerna som anges i avsnittet VIKTIG 
VARNING och något av följande: acyklovir (Zovirax); allopurinol (Zyloprim); amiodaron (Cordarone); 
angiotensinomvandlande enzym (ACE)-hämmare såsom benazepril (Lotensin), kaptopril (Capoten), enalapril 
(Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril), moexipril (Univasc), perindopril (Aceon 
(Acquirnailpril), ), ramipril (Altace) och trandolapril (Mavik); angiotensin II-receptorantagonister såsom 
kandesartan (Atacand), eprosartan (Teveten), irbesartan (Avapro), losartan (Cozaar), olmesartan (Benicar), 
telmisartan (Micardis) och valsartan (Diovan); vissa svampdödande läkemedel såsom flukonazol (Diflucan) och 
itrakonazol (Sporanox); azitromycin (Zithromax); bromokriptin (Parlodel); kalciumkanalblockerare såsom 
diltiazem (Cardizem), nikardipin (Cardene) och verapamil (Calan); karbamazepin (Tegretol); kolesterolsänkande 
mediciner (statiner) såsom atorvastatin (Lipitor), fluvastatin (Lescol), lovastatin (Mevacor), pravastatin 
(Pravachol) och simvastatin (Zocor); klaritromycin (Biaxin); kombination av dalfopristin och quinupristin 
(Synercid); danazol; digoxin (Lanoxin); vissa diuretika ('vattenpiller') inklusive amilorid (Midamor), spironolakton 
(Aldactone) och triamteren (Dyazid); erytromycin; HIV-proteashämmare såsom indinavir (Crixivan), nelfinavir 
(Viracept), ritonavir (Norvir, i Kaletra) och saquinavir (Fortovase); imatinib (Gleevec); metoklopramid (Reglan); 
metylprednisolon (Medrol); nafcillin; oktreotid (Sandostatin); orala preventivmedel (p-piller); orlistat (Xenical); 
fenobarbital; fenytoin (Dilantin); kaliumtillskott; prednisolon (Pediapred); repaglinid (Prandin); rifabutin 
(Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane); sulfinpyrazon (Anturan); terbinafin (Lamisil); och tiklopidin (Ticlid). 
Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig mer noggrant för biverkningar. och 
tiklopidin (Ticlid). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig mer noggrant för 
biverkningar. och tiklopidin (Ticlid). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig 
mer noggrant för biverkningar.

om du tar sirolimus (Rapamune), ta det 4 timmar efter att du tagit ciklosporin eller ciklosporin 
(modifierad).

berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt johannesört.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft något av de tillstånd som nämns i avsnittet 
VIKTIG VARNING eller något av följande: lågt kolesterol, låga nivåer av magnesium i blodet, något 
tillstånd som gör det svårt för din kropp att ta upp näringsämnen, eller leversjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Om du blir gravid medan du tar 
någon av ciklosporintyperna, kontakta din läkare. Båda typerna av ciklosporin kan öka risken för att 
ditt barn föds för tidigt.

berätta för din läkare om du ammar eller planerar att amma.

inte vaccinera dig utan att prata med din läkare.

du bör veta att ciklosporin kan orsaka tillväxt av extra vävnad i ditt tandkött. Var noga med att borsta 
tänderna noggrant och gå till tandläkare regelbundet under din behandling för att minska risken att du 
utvecklar denna biverkning.

hatt speciella kostråd ska jag följa?
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Undvik att dricka grapefruktjuice eller äta grapefrukt medan du tar ciklosporin eller ciklosporin (modifierad).

Din läkare kan berätta för dig att begränsa mängden kalium i din kost. Följ dessa instruktioner noggrant. Tala 
med din läkare om mängden kaliumrika livsmedel som bananer, katrinplommon, russin och apelsinjuice du 
kan ha i din kost. Många saltersättningsmedel innehåller kalium, så prata med din läkare om att använda dem 
under din behandling.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du glömmer att ta en dos, ta den glömda 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?

Cyklosporin och ciklosporin (modifierad) kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om 
något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

huvudvärk

diarre

halsbränna

gas

ökad hårväxt i ansiktet, armarna eller ryggen

tillväxt av extra vävnad på tandköttet

acne

spolning

okontrollerbar skakning av en del av din kropp

brännande eller stickningar i händer, armar, fötter eller ben

muskel- eller ledvärk

kramper

smärta eller tryck i ansiktet

öronproblem

bröstförstoring hos män

depression

svårt att somna eller att sova

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

ovanlig blödning eller blåmärken

blek hud
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gulfärgning av huden eller ögonen

anfall

förlust av medvetande

förändringar i beteende eller humör

svårigheter att kontrollera kroppens rörelser

förändringar i synen

förvirring

utslag

lila fläckar på huden

svullnad av händer, armar, fötter, vrister eller underben

Cyklosporin och ciklosporin (modifierad) kan orsaka andra biverkningar. Tala med din läkare om du 
upplever ovanliga problem när du tar någon av läkemedlen.

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 den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Förvara inte detta 
läkemedel i kylskåp och frys det inte. Kassera eventuell kvarvarande lösning 2 månader efter att du 
först öppnat flaskan.

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
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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:

gulfärgning av huden eller ögonen

svullnad av armar, händer, fötter, vrister eller underben.

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

Gengraf®

Neoral®

Sandimmun®Kapslar

Sandimmun®Oral lösning
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