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Didanosin
uttalas som (dye dan' oh sett)

VIKTIG VARNING:

Didanosin kan orsaka allvarlig eller livshotande pankreatit (svullnad i bukspottkörteln). Tala om för din läkare 

om du dricker eller någonsin har druckit stora mängder alkoholhaltiga drycker och om du har eller någonsin 

har haft pankreatit, bukspottkörtel- eller njursjukdom. Om du upplever något av följande symtom, kontakta 

din läkare omedelbart: magsmärtor eller svullnad, illamående, kräkningar eller feber.

Didanosin kan orsaka livshotande skador på levern och ett potentiellt livshotande tillstånd som 
kallas laktacidos (uppbyggnad av mjölksyra i blodet). Risken att du utvecklar laktacidos kan vara 
högre om du är kvinna, om du är överviktig eller om du har behandlats med mediciner mot hiv 
under en längre tid. Tala om för din läkare om du har eller har haft leversjukdom. Tala om för din 
läkare om du tar stavudin (Zerit). Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta 
didanosin om du tar detta läkemedel. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din 
läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling: andnöd; snabb andning; förändringar i 
hjärtslag; illamående; kräkningar; aptitlöshet; viktminskning; diarre; smärta i den övre högra delen 
av magen; ovanlig blödning eller blåmärken; gulfärgning av huden eller ögonen; mörkfärgad urin; 
ljusa tarmrörelser; extrem trötthet; kalla eller blåfärgade händer och fötter; eller muskelvärk.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 
kontrollera din kropps svar på didanosin.

Tala med din läkare om riskerna med att ta didanosin.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad 
(läkemedelsguide) när du påbörjar behandling med didanosin 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]) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.
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hur är denna medicin utskriven?

Didanosin används tillsammans med andra mediciner för att behandla infektion med humant immunbristvirus 
(HIV). Didanosin är i en klass av läkemedel som kallas nukleosid omvänt transkriptashämmare (NRTI). Det 
fungerar genom att minska mängden hiv i blodet. Även om didanosin inte botar HIV, kan det minska din chans 
att utveckla förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) och HIV-relaterade sjukdomar som allvarliga infektioner eller 
cancer. Att ta dessa mediciner tillsammans med att utöva säkrare sex och göra andra livsstilsförändringar kan 
minska risken för överföring (spridning) av HIV-viruset till andra människor.

hur ska detta läkemedel användas?

Didanosin kommer som kapslar med förlängd frisättning (långverkande) och som oral lösning (vätska) att ta 
genom munnen. Den orala lösningen tas vanligtvis en eller två gånger om dagen 30 minuter före eller 2 
timmar efter måltid. Kapslarna med förlängd frisättning tas vanligtvis en gång om dagen på fastande mage. Ta 
didanosin ungefär vid samma tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din 
läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta didanosin exakt enligt anvisningarna. Ta inte 
mer eller mindre av det, eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Om du använder kapslarna med förlängd frisättning, svälj dem hela; dela, tugga, krossa, bryt eller lös 
dem inte. Tala om för din läkare om du inte kan svälja kapslarna med förlängd frisättning hela.

Om du tar oral lösning bör du skaka den väl före varje användning för att blanda läkemedlet jämnt. 
Använd en dosmätsked eller kopp för att mäta rätt mängd vätska för varje dos, inte en vanlig 
hushållssked.

Didanosin kontrollerar HIV-infektion men botar den inte. Fortsätt att ta didanosin även om du mår 
bra. Sluta inte ta didanosin utan att tala med din läkare. Om du missar doser eller slutar ta didanosin 
kan ditt tillstånd bli svårare att behandla.

användningsområdena för detta läkemedel

Didanosin används också ibland tillsammans med andra mediciner för att förhindra infektion hos vårdpersonal 
eller andra personer som av misstag exponerats för HIV. Tala med din läkare om de möjliga riskerna med att 
använda denna medicin 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 didanosin,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot didanosin, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i didanosinkapslar eller oral lösning. Fråga din apotekspersonal eller se läkemedelsguiden för 
en lista över ingredienserna.

tala om för din läkare om du tar allopurinol (Aloprim, Lopurin, Zyloprim) eller ribavirin (Copegus, Rebetol, 
Virazole). Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta didanosin om du tar en eller båda av 
dessa mediciner.
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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 någon av medicinerna som listas i avsnittet VIKTIG VARNING och följande: antacida som 

innehåller aluminium eller magnesium (Maalox, Mylanta, andra): svampdödande medel som itrakonazol (Sporanox) och ketokonazol; atazanvir 

(Reyataz); antibiotika såsom ciprofloxacin (Cipro), gatifloxacin (Tequin), moxifloxacin (Avelox), ofloxacin (Floxin), pentamidin (Nebupent, 

Pentam), sulfametoxazol och trimetoprim (Bactrim, Septra) och tetracyklin (Sumycin); cabazitaxel (Jevtana); dapson (Aczone); delavirdin 

(Rescriptor); docetaxel (Taxotere); ganciklovir (Cytoven); hydroxiurea (Droxia, Hydrea); indinavir (Crixivan); metadon (dolofin, metados); 

nelfinavir (Viracept); paklitaxel (Abraxane, Taxol); pentamidin (Nebupent, Pentam); ranitidin (Zantac); ritonavir (Norvir); sulfametoxazol och 

trimetoprim (Bactrim, Septra). tenofovir (Viread); tipranavir (Aptivus); valganciklovir (Valcyte); eller vinkristin (Marqibo). Din läkare kan behöva 

ändra doserna av dina mediciner, ändra när du tar dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många andra mediciner kan 

också interagera med didanosin, 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, ändra när du tar dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många 

andra mediciner kan också interagera med didanosin, 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, ändra när du tar dina mediciner eller övervaka dig noggrant för 

biverkningar. Många andra mediciner kan också interagera med didanosin, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de 

som inte finns på den här listan.

Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft perifer neuropati (domningar, stickningar, sveda eller 
smärta i händer eller fötter, eller nedsatt förmåga att känna temperatur eller beröring i händer eller fötter) eller 
njursjukdom.

tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du tar didanosin, kontakta din läkare. Du ska inte amma om du är HIV-smittad eller om du 
tar didanosin.

du bör veta att didanosin kan orsaka biverkningar som måste behandlas omedelbart innan de blir 
allvarliga. Barn som tar didanosin kanske inte kan berätta för dig om de biverkningar de känner. 
Om du ger didanosin till ett barn, fråga barnets läkare hur du kan se om barnet har dessa 
allvarliga biverkningar.

du bör veta att du kan ha en förlust av kroppsfett från ditt ansikte, ben, armar och skinkor. Tala med din 
läkare om du märker denna förändring.

du bör veta att medan du tar mediciner för att behandla HIV-infektion kan ditt immunförsvar bli starkare och 
börja bekämpa andra infektioner som redan fanns i din kropp. Detta kan leda till att du utvecklar symtom på 
dessa infektioner. Om du har nya eller förvärrade symtom efter att du påbörjat behandling med didanosin, var 
noga med att tala om för din läkare.

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?

Didanosin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om detta symptom är allvarligt 
eller inte försvinner:

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

nässelfeber

utslag

klåda

svårigheter att andas eller svälja

domningar, stickningar, sveda eller smärta i händer eller fötter

synförändringar

svårt att se färger tydligt

Didanosin 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 didanosinkapslar i behållaren de kom i, väl tillslutna och utom räckhåll för barn. Förvara 
dem i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Förvara 
didanosin oral lösning i kylskåp, tätt stängd, och kassera oanvänd medicin efter 30 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 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,
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haft ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

diarre

domningar, stickningar, sveda eller smärta i händer eller fötter

illamående

kräkningar

aptitlöshet

magont

svullnad i magen

muskel- eller ledvärk

extrem trötthet

svaghet

yrsel

yrsel

snabba, långsamma eller oregelbundna hjärtslag

djup eller snabb andning

andnöd

mörkgul eller brun urin

ovanlig blödning eller blåmärken

kräks ett ämne som är blodigt eller ser ut som kaffesump

mörk avföring

gulfärgning av huden eller ögonen

känns kallt

feber

influensaliknande symtom

hat annan information bör jag veta?

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Ha tillgång till didanosin. Vänta inte tills du får slut på medicin för att fylla på ditt recept.
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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. Denna lista 
bör du ta med dig 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

Videx®EC

Videx®

deras namn

ddI

dideoxiinosin
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