Patientinstruktioner
till dig som fått pentasa (mesalazin)
förskrivet av läkare

Denna patientinformation är framtagen av Ferring Läkemedel AB i samarbete
med IBD-sjuksköterskorna Marie Andersson och Anette Prytz
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pentasa är ett läkemedel som används
vid behandling av ulcerös kolit
Typiskt för sjukdomen är perioder med besvär (skov) som varvas
med perioder då du mår helt bra i din tarm (är i remission).
Pentasa är effektivt både för att hämma aktiv inflammation vid
skov och för att bibehålla remission.
Lokalisation och utbredning av inflammationen i tarmen kan
variera vid ulcerös kolit. Pentasa finns i flera olika styrkor och
beredningsformer.
Tabletter och granulat passar bra när inflammationen finns i
hela tjocktarmen (total kolit). Om inflammationen bara sitter i
och i närheten av ändtarmen (proktit eller proktosigmoidit) är
suppositorium (stolpiller) och/eller rektalsuspension det bästa
alternativet. Många gånger kan en kombination av tabletter/
granulat och suppositorium/rektalsuspension ge bästa effekt.
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PROKTIT (ÄNDTARMEN)

PROKTOSIGMOIDIT (ÄNDTARMEN
+ SISTA DELEN AV TJOCKTARMEN)

VÄNSTERSIDIG KOLIT
(VÄNSTRA TJOCKTARMEN)

TOTAL KOLIT
(HELA TJOCKTARMEN)
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UNDERHÅLLSBEHANDLING MED PENTASA
De som följer sin ordinerade medicinering har fem gånger högre sannolikhet
att vara symtomfria än de som inte gör det. Därför är det betydelsefullt att hitta
en form av läkemedel som passar just dig. För en del kan det t ex vara lättare
att svälja granulat (påse med små korn) än tabletter. Det kan också vara lättare
att komma ihåg att ta medicinen om du bara behöver ta den en gång per dag
vilket är viktigt eftersom du ska fortsätta att ta din medicin även när du mår bra.
Planerar du att bli gravid, är gravid eller ammar ska du rådfråga din läkare.
Data från ett begränsat antal exponeringar hos gravida kvinnor indikerar
inga oönskade effekter av mesalazin under graviditeten eller på fostrets/det
nyfödda barnets hälsa. Djurdata på mesalazin visar inga effekter på fertiliteten
hos män eller kvinnor.
Använd alltid Pentasa enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller
apotekspersonal om du är osäker. Läs noga igenom bipacksedeln i läkemedelsförpackningen innan du börjar använda detta läkemedel.
Den innehåller information som är viktig för dig.
Använd inte Pentasa om du är överkänslig (allergisk) mot
mesalazin, salicylater eller mot något av övriga innehållsämnen
eller om du lider av svår lever- eller njursjukdom.
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HUR VERKAR PENTASA?
Den aktiva ingrediensen i Pentasa heter mesalazin. Mesalazins terapeutiska
effekt beror snarare på en lokal antiinflammatorisk effekt på tarmslemhinnan
än på en systemeffekt. Därmed minskar inflammationen och de smärtsamma
symtomen.
För att förhindra skov av sjukdomen, kommer läkaren vanligtvis förskriva 2 g
mesalazin per dag.
För att behandla skov av sjukdomen, kommer läkaren vanligen att förskriva en
dos på upp till 4 g mesalazin peroralt per dag. En gång dagligen eller uppdelat i flera doser. Många gånger kan en kombination av tabletter/granulat
och suppositorium/ rektalsuspension ge bäst effekt. Detta räcker ofta för att
behandla ett skov men resultatet kommer inte omedelbart så ha tålamod.

Vänd dig till din mottagning vid skov
så att du kan få hjälp med att justera upp
dosen och lägga upp en fortsatt plan
för din behandling.
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PENTASA SACHET 1 g, 2 g OCH 4 g DEPOTGRANULAT
Pentasa Sachet innehåller granulat som långsamt frisätter det aktiva
innehållsämnet (mesalazin).

1. Öppna foliepåsen vid perforeringen.
2. Häll innehållet direkt på tungan (bakre delen).
3. Skölj ner granulatet omedelbart med t ex vatten eller apelsinjuice,
och försäkra dig om att ingenting finns kvar i munnen.

4. Kan även tas på yoghurt eller fil.
Barn ≥ 6 år
Dosen är beroende av barnets vikt och beräknas
av läkaren. Allmän rekommendation är halv
vuxendos till barn som väger upp till 40 kg och
normal vuxendos till dem som väger över 40 kg.
Du ska ta granulatet oralt (via munnen),
omedelbart efter det att foliepåsen öppnats,
enligt beskrivningen ovan.
Depotgranulatet får inte tuggas.
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PENTASA DEPOTTABLETT 500 mg OCH 1 g
Pentasa Depottablett innehåller granulat som långsamt frisätter det
aktiva innehållsämnet (mesalazin).

1. Pentasa depotabletter ska sväljas hela.
2. Om tabletterna upplevs svåra att svälja kan de eventuellt
slammas upp i 50 ml (ca 3 matskedar) kallt vatten.
Rör om och drick omedelbart.
Barn ≥ 6 år
Dosen är beroende av barnets vikt och beräknas av läkaren.
Allmän rekommendation är halv vuxendos till barn som väger upp
till 40 kg och normal vuxendos till dem som väger över 40 kg.
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PENTASA SUPPOSITORIUM 1 g
•

Vanlig dos är 1 suppositorium 1 gång dagligen.

•

Det rekommenderas att du tar suppositoriet när antalet toalett
besök minskat.

•

Suppositoriet kan föras in i ändtarmen på båda hållen.

1. Sätt en av de medföljande fingertutorna på införningsfingret.
Suppositoriet införes i ändtarmen.

2. Om suppositoriet är trögt att föra in, kan det fuktas med lite 		
vatten precis före införandet.

3. Den använda fingertutan kastas.
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PENTASA REKTALSUSPENSION 1 g
• Vanlig dos är 1 g (100 ml) vid sänggåendet.
• Dosen bör hållas kvar i tarmen helst 8 timmar.
• Behandlingstidens längd är vanligen 3 – 6 veckor.

1. Se användarinstruktioner i bipacksedeln som medföljer
läkemedelsförpackningen.

2. Behållarens innehåll ska tömmas under maximalt
30 – 40 sekunder.

3. Ligg kvar i samma ställning 5 – 10 minuter eller tills känslan
av att inte kunna hålla kvar suspensionen försvunnit.

Observera! Det rekommenderas att skydda
sänglinnet och underkläder från spill eftersom
Pentasa rektalsuspension kan missfärga tyg.
Om du av en olyckshändelse spiller på tyget,
lägg det genast i blöt.
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eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Pentasa orsaka biverkningar,
men alla användare behöver inte få dem. Följande vanliga
biverkningar förekommer hos 1 till 10 av 100 användare:
diarré, magont, illamående, kräkningar, huvudvärk, hudutslag.
Flera av dessa biverkningar kan bero på sjukdomen i sig.
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.
Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns
i denna information.

10

LÄS MER OM DIN SJUKDOM PÅ
INFLAMMATORISKTARM.NU

MESALAZIN

PENTASA® (mesalazin) Beredningsform och styrka: Depottablett 500 mg och 1 g, rektalsuspension 1 g,
suppositorium 1 g, depotgranulat 1 g, 2 g och 4 g. Indikation: Pentasa depottabletter och Pentasa depotgranulat: Mild till medelsvår ulcerös kolit. Pentasa rektalsusp: Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och
proktosigmoidit. Pentasa supp: Behandling av aktiv ulcerös proktit. ATC-kod: A07EC02. Rx, F. SPC upp
daterad: 2018-08-24. För ytterligare information och pris, se fass.se.
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Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö Tel: 040-691 69 00, www.ferring.se

