
Sandimmun,   informeres om behandling med 
Hvis der er spørgsmål, som ikke er besvaret, bør de 
stilles til hudlægen. 
Hvordan virker Sandimmun og hvornår 
anvendes det? 
Sandimmun virker ved at dæmpe immunforsvaret og 
anvendes derfor til at behandle hudsygdomme hvor 
imunsystemet er overaktivt, fx psoriasis og atopisk eksem. 
Sandimmun virker som regel først efter 6-8 ugers 
behandling. Hvis behandlingen har den ønskede effekt, 
fortsættes i den laveste tilstrækkelige dosis. Sandimmunbehandling 
af hudsygdomme begrænses normalvis 
til højst 2 år. 
Blodprøver: Der skal tages blodprøver såvel før som under behandlingen med en - to måneders 
intervaller 
Hvordan tages Sandimmun? 
Sandimmun gives som kapsler, der indtages med et 
glas vand, gerne efter et måltid. Glemmes en dagsdosis, 
skal du ikke tage dobbelt dosis dagen efter. 
Du følger blot den normale dosering. 
Samtidig indtagelse af grapejuice bør undgås ved 
Sandimmun behandling, da effekten af Sandimmun herved 
kan øges. 
Sandimmun og anden medicin 
En række andre lægemidler må ikke gives sammen med 
Sandimmun fordi stofferne virker uheldigt sammen. 
Det er derfor vigtigt at informere din hudlæge om alle de 
lægemidler, du tager samt at rådføre dig med din læge, 
inden du starter på ny medicin. Du må ikke få UVB-lys 
og PU VA behandling samtidig med, at du tager Sandimmun. 
OBS! Naturlægemidler, som indeholder perikon, kan 
nedsætte virkningen af Sandimmun. 
Bivirkninger 
Sandimmun kan nedsætte nyrefunktionen og føre til 
forhøjet blodtryk. Desuden kan fedtmængden i blodet 
stige og leveren kan påvirkes. Under behandlingen skal 
der derfor tages regelmæssige blodprøver ligesom 
blodtrykket skal kontrollers. Kvalme, smagsforstyrrelser, 
lettere appetitløshed og diarre kan forekomme. Disse 
bivirkninger kan mindskes ved at indtage Sandimmun 
lige efter et måltid. Andre bivirkninger omfatter tremor 
(rysten), øget hårvækst samt vækst af tandkødet. 
Prikken og stikken i fingrene kan optræde i starten af 
behandlingen, men svinder som regel under fortsat 
behandling. Det samme gælder hovedpine udløst af 
Sandimmun. 
Prævention, graviditet og amning 
Sandimmun bør ikke anvendes under graviditet. 
Under behandlingen og 3 måneder efter behandlingsophør 
bør der derfor anvendes sikker svangerskabsforebyggelse. 
Sandimmun bør ligeledes ikke anvendes 
i ammeperioden. 
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