Dimethylfumarat tablet behandling

Skilarence indeholder det aktive stof dimethylfumarat, der hæmmer T-cellernes aktivitet i
immunsystemet. Den inflammation, der ses i huden hos psoriasispatienter, hæmmes herved også.
Derfor er Skilarence effektivt i behandling af plaque-psoriasis, der ikke kan behandles ved hjælp af
salve.
Behandling
Inden behandlingsstart får du taget blodprøver til måling af immunceller, levertal, nyretal og hos
kvinder også for at udelukke graviditet. Er tallene fine, udskrives en recept på Skilarence til 30
dage, og medicinen skal hentes på apoteket indenfor 7 dage. Der tages kontrolblodprøver hver
måned i de første 3 måneder af behandlingen, og er resultaterne okay, tages der herfra
kontrolblodprøver hver 3. måned under resten af behandlingen.
Skilarence tages i tabletter i forbindelse med et hovedmåltid, og skal sluges hele. Startdosis er på
30 mg 1 gang dagligt og dosis øges gradvist de første par måneder indtil den rette dosis er fundet i
samråd med lægen. Normalt kan der ses en forbedring i løbet af de første 3 ugers behandling, og
denne øges med fortsat behandling. Skilarence kan ikke kurere psoriasis, men der er tidligere vist
en markant forbedring af tilstanden hos en gruppe patienter efter 16 ugers behandling.
Bivirkninger
 Diarré og mavesmerter
 Kvalme
 Rødmen i huden
 Nedsat aktivitet i immunforsvaret (dette tjekkes i kontrolblodprøverne)
 Nedsat appetit
 Hovedpine
 Opkastning
 Oppustethed og øget luft i tarmene
 Træthed
 Nedsat leverfunktion
 Svimmelhed
 Nedsat nyrefunktion ses i sjældne tilfælde (dette tjekkes i kontrolblodprøverne)
 Allergisk reaktion kan forekomme, kontakt da klinikken!

 Hjerneinfektionen Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) ses i meget sjældne
tilfælde. Oplever du hukommelsestab, synstab eller problemer med at gå og tænke klartstop da behandlingen og kontakt klinikken med det samme!

Forholdsregler
 Overfølsomhed overfor dimethylfumarat eller laktose-monohydrat (se indlægsseddel for
fuld liste af indholdsstoffer i tabletterne)
 Du må ikke donere blod under og frem til 2 dage efter behandlingen
 Hvis du har svært nedsat nyre- eller leverfunktion bør du ikke tage Skilarence
 Gravide og ammende bør ikke tage Skilarence, da dette ikke er tilstrækkeligt undersøgt
 Ved infektion kontaktes klinikken og det kan være nødvendigt at holde pause eller stoppe
behandlingen
 Ved svære mave-tarmgener kontaktes klinikken. Irritation af mave og tarm kan afhjælpes
ved at spise og drikke rigeligt sammen med tabletten.

