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Behandling med benzbromaron 

 

 
Hvad er benzbromaron? 
Benzbromaron er det virksomme stof i 
præparatet af samme navn. 
 
Hvilke sygdomme behandles med 
Benzbromaron? 
Benzbromaron har været kendt og brugt gennem 
mange år i andre lande til behandling af 
urinsyregigt, men er ikke markedsført i Danmark. 
Du kan derfor IKKE slå benzbromaron op på en 
række danske hjemmesider f.eks. 
www.medicin.dk. Der vil ligeledes mangle en 
dansk indlægsseddel, når du får præparatet 
udleveret på apoteket. 
 
Hvordan virker benzbromaron? 
Benzbromaron øger udskillelsen af urinsyre 
gennem nyrerne og sænker derved også niveauet 
af urinsyre i blodet. Dette resulterer på sigt i af 
dine symptomer forsvinder. Benzbromaron virker 
derimod ikke på akutte anfald af urinsyregigt. 
 
Hvor længe gives behandlingen? 
Behandlingen er som udgangspunkt livslang, da 
benzbromaron ikke fjerner årsagen til din 
forhøjede urinsyre i blodet, men alene nedsætter 
niveauet. 
 
Hvordan tages behandlingen? 
Behandlingen er individuel og afhænger af dine 
blodprøver, symptomer og eventuelle 
bivirkninger. 
Benzbromaron fås i tabletter på 100mg og de 
fleste får behandling svarende til en dosis på 50-
200mg dagligt. Du skal følge de anvisninger, du 
har fået af din læge. 
 
Husk at drikke rigeligt med væske, mindst 2 liter 
dagligt, få at undgå nyresten 
 
 

Hvordan opbevares benzbromaron? 
Benzbromaron opbevares bedst i den originale 
emballage beskyttet mod fugt. 
Opbevares ved stuetemperatur. 
 
Hvis jeg har glemt at tage Benzbromaron 
Hvis du har glemt at tage benzbromaron skal du 
blot tage hvad du vanligt tager på den 
pågældende dag og ikke tage dobbelt dosis for at 
”kompensere” for eventuelt glemte doser dagen i 
forvejen. 
 
Bivirkninger 
De fleste tåler behandlingen med benzbromaron 
uden problemer. Dog kan der forekomme 
bivirkninger. Den hyppigste bivirkning er 
opblussen af din urinsyregigt. Denne forværring 
skyldes at urinsyren i blodet ændrer sig (falder), 
når du tager benzbromaron, og dette kan 
fremprovokere ledanfald. Denne forværring er 
midlertidig og kan lindres eller modvirkes ved 
samtidig ordination af betændelsesdæmpende 
medicin (oftest colchicin). Henvend dig til din 
læge, hvis du oplever forværring af gigten, og ikke 
har noget anfaldsmedicin, der lindrer 
forværringen. 
 
Af andre bivirkninger kan nævnes: 

• Diarré 

• Kvalme 
 
Sjældent: 

• Hududslæt 

• Nyresten 

• Leverpåvirkning 
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Forholdsregler når du er i behandling med 
benzbromaron 
Rejser 
Vi anbefaler, at du kontakter dit 
forsikringsselskab forud for udlandsrejser, når du 
er i behandling med benzbromaron. 
 
Øvrigt 
Der forventes ikke pauser i behandlingen. Særligt 
bør du IKKE holde pause i behandlingen med 
benzbromaron, hvis du får et anfald med 
ledsmerter. Du bør også fortsætte behandlingen 
ved anden sygdom (som fx feber). 
 
Benzbromaron og anden medicin 

• Warfarin (f.eks. Marevan) skal gives i 
mindre dosis end vanligt ved samtidig 
behandling med benzbromaron 

• Acetylsalicylsyre (f.eks. Magnyl eller 
Aspirin) nedsætter potentielt virkningen 
af benzbromaron 

• Fluconazol øger koncentrationen af 
benzbromaron og bør undgås 

 
Generelt anbefaler vi at du snakker med din læge 
omkring brug af anden medicin sammen med 
benzbromaron. 
 
Graviditet og amning 
Bør ikke benyttes af gravide eller ammende. 
 
Hvis du ønsker at blive gravid, anbefaler vi at du 
planlægger graviditeten i samråd med din 
reumatolog.  
 
Blodprøvekontrol 
Varierer, men ofte tages der blodprøver hyppigt 
efter opstart af behandlingen og ved evt. 
optrapning for at kontrollere niveauet af urinsyre 
i blodet, og for at sikre at du kan tåle 
behandlingen. 
Blodprøveresultaterne bliver set, og du bliver 
efterfølgende kontaktet, hvis der er behov for 
det. 
 
 
 

Yderligere spørgsmål? 
Er du i tvivl eller har yderligere spørgsmål, er du 
altid velkommen til at kontakte dit 
behandlingssted. 


