Griseofulvin tabletter. Information til dig, der får griseofulvin.
Griseofulvin dræber svampe, der forårsager infektioner i hår, hud, hovedbund, lyske, fødder og
negle-svamp. Det gør det ved at blive indarbejdet i hud, hår og negle, hvilket tager samme tid som
de tager at vokse ud. Derfor varer behandlingen i lang tid fra 1 måned op til 6 mdr.
Du skal tage en blodprøve inden du starter med at spise tabletterne og enkelte gange i
månederne, mens du spiser dem.
Tag ikke griseofulvin - hvis du er allergisk (overfølsom) over for griseofulvin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i tabletterne.

SPIS griseofulvin sammen med mad og drikke. For at få den bedste effekt bør griseofulvin tages i
forbindelse med et måltid med fedtindhold. Dette hjælper med at øge optagelsen af griseofulvin i
din krop, så det kan være effektivt mod svampe-infektionen og reducere ubehag i maven.
Alkoholholdige drikkevarer og alt, der indeholder alkohol, bør undgås.
Griseofulvin kan få alkoholen til at påvirke dig mere. Alkohol og griseofulvin kan forårsage en
antabus –reaktion, hvor du kan blive syg med rødme, uregelmæssig hjerterytme og bryst- og /
eller mavesmerter.

BIVIRKNINGER. Griseofulvin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får
bivirkninger. De mest almindelige virkninger er hovedpine og ubehag i maven i starten af
behandlingen, men disse forsvinder normalt ved fortsat behandling. Hvis du får en af følgende
bivirkninger, skal du stoppe med at tage medicinen og straks kontakte din læge.
 Sår, smertefuld, hævet hud og led, ’sommerfugleudslæt’ i ansigtet, svære hudreaktioner,
herunder svær rødme i huden, hævet, kløende, smertefuld hududslæt.
 Ændringer i leveren med gulfarvning af huden og / eller det hvide i øjnene
 Blærer og afskalning af huden, rødme og brænden af huden

 Manglende koordinering, forvirring, svimmelhed, døsighed, søvnløshed, irritabilitet,
prikken og følelsesløshed i fingre og tæer.
 Diarre, kvalme, ubehag i maven. Anoreksi, ændringer i smag.
 Ondt i halsen.
Hvis nogen af bivirkningerne bliver alvorlige eller vedbliver, så tal med lægen. Hvis du bemærker
nogen bivirkninger, som ikke er nævnt her så kontakt lægen.

Du kan ikke tage griseofulvin, hvis
du lider af en sjælden sygdom kaldet porfyri –
du lider af en sjælden smertefuld hud- og vævssygdom kaldet Systemic Lupus
Erythematosus eller SLE
du har svær leversygdom
du er gravid, eller du tror du kan være gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid –
du ammer
du er mand og planlægger sammen med din partner at hun bliver gravid
Hvis nogen af ovenstående gælder for dig, tag ikke tabletterne og gå tilbage til din læge.

Hvis du stoler på oral prævention, "p-pillen", kan griseofulvin muligvis forhindre, at den fungerer.
Alle seksuelt aktive patienter skal bruge supplerende barriere prævention, såsom kondom og
pessar under hele griseofulvin-behandlingen og i fire uger (kvinder) og 6 måneder (mænd) efter
behandlingens ophør
Hvis du er en mand, der planlægger at blive far til et barn, kan griseofulvin beskadige din sæd. Du
bør ikke få et barn, mens du tager griseofulvin, og i seks måneder efter at du er stoppet med at

tage det. Du og din partner bør bruge yderligere prævention med kondom og pessar for at
forhindre graviditet i denne periode.
Griseofulvin kan skade foster og et ammende barn. Du må ikke spise griseofulvin når du er gravid
eller ammer.

Din hud bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet (UV) lys, når du tager griseofulvin.
Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som solarier.

Brug af anden medicin : Fortæl det til din læge eller apotek, hvis du tager anden medicin:
Det er især vigtigt at fortælle det til din læge, hvis du tager et af følgende medicin
Phenobarbital, der bruges til at behandle kramper eller som et beroligende middel, kan forhindre
griseofulvin i at være effektivt.
Phenylbutazon, der bruges til at lindre smerte eller betændelse til behandling af kramper.
Doxecalciferol, et D-vitamintilskud kan forhindre griseofulvin i at være effektiv
Ciclosporin.
Warfarin.
Methadon
Fortæl din læge om den medicin du anvender, også ikke - receptpligtig medicin.

Kørsel og betjening af maskiner : mens du spiser griseofulvin kan nogle mennesker blive døsige,
svimle og mangle koordination: Du bør ikke køre bil eller betjene maskiner, før du er sikker på, at
du ikke påvirkes.
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