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PATIENTINFORMATION
TILL DIG SOM BEHANDLAS
MED CORTIMENT®
Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor.

VAD ÄR CORTIMENT1?
Cortiment innehåller budesonid. Budesonid tillhör en grupp av läkemedel som kallas kortison. Dessa används för att
minska inflammation. Cortiment skiljer sig från andra kortisonpreparat eftersom de olika lagren i tabletten gör att den löses
upp först när den kommer ner i tarmen. Det gör att Cortiment har en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen och
därmed en liten påverkan på övriga delar av kroppen.
Cortiment används för behandling av inflammation i tjocktarmen (kolon) och ändtarmen (rektum) hos vuxna.

CORTIMENT – tablettens uppbyggnad
1 TABLETT / DAG

LITEN PÅVERKAN PÅ
ÖVRIGA KROPPEN
PÅ GRUND AV LOKAL
ANTINFLAMMATORISK
EFFEKT I KOLON

Cortiment är uppbyggd av flera lager för att frisättningen
av den aktiva substansen ska ske i kolon (tjocktarmen)
och där ge den antiinflammatorisk effekten.

(TJOCKTARMEN)

Lager som skyddar den aktiva
substansen från att brytas ner
i magsäcken och tunntarmen.
Vattenlöslig fyllnad

MÅLINRIKTAD
FRISÄTTNING
I KOLON
(TJOCKTARMEN)

Fettlösligt, vattenavstötande
lager som hindrar tarm
vätskor från att komma in 
i tablettkärnan.
Aktiv substans + hjälpämnen
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MÅL MED BEHANDLING
AV UC (ULCERÖS KOLIT)2:
• Induktion och bibehållande av remission
• Slemhinneläkning i tarmen
• Undvikande av kirurgiska ingrepp
• Minskning av cancerrisk i kolon
• Ökning av livskvalitet
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VARFÖR HAR DU FÅTT CORTIMENT?

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Cortiment används som behandling av inflammation i kolon (tjocktarm) och ändtarm hos vuxna.

Liksom alla läkemedel kan Cortiment orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

HUR BÖR DU ANVÄNDA CORTIMENT?

Systemiska biverkningar som är typiska för kortisonpreparat (t ex acne, viktuppgång och sömnpåverkan) kan förekomma
med Cortiment men inte i samma utsträckning som med de traditionellt använda preparat som inte har den lokala effekten
som Cortiment har.
I studier var antalet biverkningar med Cortiment tabletter, vid rekommenderad dos, 9 mg dagligen, jämförbart med
placebo (sockerpiller). De flesta biverkningar hade lindrig till måttlig intensitet och var inte allvarliga. Se potentiella
biverkningar i bipacksedeln som medföljer läkemedelsförpackningen.

Du ska alltid ta Cortiment efter din läkares anvisningar.
• Rekommenderad dos är 1 tablett (9 mg) om dagen, tas på morgonen före eller till frukost.
• Svälj tabletten hel med ett glas vatten. Tabletten får inte delas, krossas eller tuggas.
• Vanligen tas Cortiment dagligen upp till 8 veckor. (Din läkare kommer att ge dig anvisningar om hur du avslutar eller 		
		 trappar ner behandlingen). Fortsätt med behandlingen enligt läkarens rekommendationer, även om du börjar må bättre.
• Sluta inte att ta Cortiment utan att rådfråga din läkare. Om du plötsligt avbryter behandlingen kan du börja må dåligt.
• Det kan ta tid innan du märker symtomlindring med Cortiment, men för att uppnå full
		 behandlingseffekt är det viktigt att du fullföljer behandlingen enligt läkarens ordination.
• Om man för övrigt mår bra kan man träna som vanligt när man tar Cortiment.

Cortimenttablett
i naturlig storlek.

VIKTIGT ATT VETA INNAN DU BÖRJAR BEHANDLING MED CORTIMENT

Om du får en allergisk reaktion ska du genast kontakta
läkare. Symtom på detta kan vara nässelfeber eller
svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga eller strupe.
Andningssvårigheter kan
också förekomma.
Om du får biverkningar, tala med din läkare
eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Ta inte Cortiment om du är allergisk mot budesonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se bipacksedeln).
OBS: Cortiment innehåller lecitin som kommer från sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte
använda detta läkemedel. Cortiment innehåller laktos.
Tala med din läkare om du är allergisk eller överkänslig mot dessa ämnen!
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VARNING OCH FÖRSIKTIGHET
• om du har en infektion såsom virus-, bakterie- eller
svampinfektion
• om du har haft högt blodtryck
• om du har diabetes
• om du har haft benskörhet
• om du har haft magsår
• om du har haft ökat tryck i ögat (glaukom) eller grå starr
• om någon i din nära släkt har haft diabetes eller ökat
tryck i ögat (glaukom)
• om du har haft leverproblem
• om du byter från annan kortisonbehandling till Cortiment
eftersom detta kan resultera i t ex smärta i muskler och leder,
trötthet,huvudvärk, illamående och kräkningar
• om du vet att du behöver vaccineras

CORTIMENT VID GRAVIDITET, AMNING OCH OPERATION
• om du har behandlats med ett starkare kortisonpreparat före
behandling med Cortiment kan dina symtom återkomma
• om du får en infektion under behandlingen kan Cortiment
dölja tecken på infektion och infektionen kan bli värre.
Du kan lättare få infektioner under behandlingen med
Cortiment eftersom kroppens motståndskraft mot infektioner
kan minska.
• om du ska genomgå en operation inom snar framtid eller
genomgår en stressig period
• om du ännu inte har haft mässling eller vattkoppor.
Försök att undvika personer som har mässling eller
vattkoppor medan du tar Cortiment tabletter. Tala med
läkare om du tror att du har blivit smittad med vattkoppor
eller mässling medan du tar detta läkemedel.

Att ta kortisonpreparat i höga doser och under en längre period kan påverka alla delar av kroppen och i mycket
sällsynta fall orsaka psykiska besvär.
Om du inte är säker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare innan du tar Cortiment.
Om du får något av tillstånden ovan under pågående behandling med Cortiment ska du rådfråga din läkare innan
du slutar ta läkemedlet. Avsluta inte på egen hand.

CORTIMENT TILLSAMMANS MED ANDRA LÄKEMEDEL, MAT OCH DRYCK
Tar du andra läkemedel ska du berätta det för din läkare eftersom effekten av Cortiment kan påverkas.
Drick inte grapefruktjuice när du tar Cortiment, det kan påverka det sätt på vilket läkemedlet verkar.
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Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska
innan du använder detta läkemedel. Om du ska genomgå en operation inom snar framtid eller är mycket stressad kan
läkaren justera din kortisondos. Rådfråga alltid din läkare!

OM DU TAGIT FÖR MYCKET CORTIMENT
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus
eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

OM DU GLÖMT ATT TA CORTIMENT
Om du glömmer att ta en dos av Cortiment, ta den så fort du kommer ihåg. Om det snart är dags för nästa dos, hoppa då
över den missade dosen.
Ta inte dubbel dos (två doser på samma gång) för att kompensera för glömd dos.

HUR FÖRVARAR JAG CORTIMENT?
Förvara Cortiment utom syn- och räckhåll för barn. Tablettförpackningen förvaras vid högst 30° C.
Kasta aldrig Cortiment i toaletten eller bland hushållsavfall. Om du skulle få Cortiment-tabletter över efter avslutad
behandling lämnas de in på apoteket.
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Läs mer om din sjukdom på inflammatorisktarm.nu

CORTIMENT (budesonid). Indikation: Cortiment är indicerat
för induktion av remission hos vuxna patienter med lindrig till
måttlig aktiv ulcerös kolit där 5-ASA behandling haft otillräcklig
effekt. Beredningsform: Depottablet, 9 mg, Rx (F). Begränsningar:
Subventionernas endast för patienter som av biverkningsskäl inte
är lämpliga för behandling med oralt prednisolon och inte kan
behandlas med enbart rektalt budesonid. ATC-kod: A07EA06.
SPC uppdaterad: 2017-07-27.
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