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Behandling med febuxostat 

 

 
HANDELSNAVN:____________________________________________ 

 
Hvad er febuxostat? 
Febuxostat er det virksomme stof i præparater 
som f.eks. Adenuric. 
 
Hvilke sygdomme behandles med febuxostat? 
Febuxostat bruges mod urinsyregigt, også kaldet 
podagra eller arthritis urica. Midlet er ikke egnet 
til at behandle akutte anfald, men til at forebygge 
at nye anfald opstår. 
 
Hvordan virker febuxostat? 
Febuxostat nedsætter produktionen af urinsyre i 
kroppen, så indholdet af urinsyre i dit blod bliver 
mindre og aflejringer af urinsyre i dine led vil 
efterhånden forsvinde. Hyppigheden af dine 
anfald vil derfor falde og dine anfald vil til sidst 
ophøre. 
 
Hvor længe gives behandlingen?  
Behandlingen er som udgangspunkt livslang, da 
febuxostat ikke fjerner årsagen til din forhøjede 
urinsyre i blodet, men alene behandler niveauet 
ned. 
 
Hvordan tages febuxostat? 
Febuxostat findes som tabletter og fås i styrkerne 
80 mg og 120 mg. Oftest er startdosis 40 mg 
dagligt (1/2 tablet) og trappes så langsomt op 
indtil behandlingsmålet for din urinsyre i blodet 
er nået. 
 
Hvordan opbevares febuxostat? 
Febuxostat opbevares bedst i den originale 
emballage beskyttet mod fugt. 
Opbevares ved stuetemperatur. 
 
 
 
 

Hvis jeg har glemt at tage febuxostat 
Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du ikke 
tage to på én gang. Tag i stedet din næste tablet 
på det tidspunkt du plejer, og fortsæt som før. 
 
Bivirkninger 
De fleste tåler behandlingen med febuxostat 
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 febuxostat, og dette kan 
fremprovokere anfald i gigten. 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: 

• Mavegener (diarré, kvalme eller 
opkastning) 

• Hovedpine 
• Udslæt på huden 
• Meget sjældent ses påvirkning af nyre, 

lever eller knoglemarv 
Du kan læse en samlet oversigt over bivirkninger i 
indlægssedlen, som ligger i pakken med medicin. 
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Forholdsregler når du er i behandling med 
febuxostat 
Rejser 
Vi anbefaler, at du kontakter dit 
forsikringsselskab forud for udlandsrejser, når du 
er i behandling med febuxostat. 
 
Øvrigt 
Der forventes ikke pauser i behandlingen. Særligt 
bør du IKKE holde pause i behandlingen med 
febuxostat, hvis du får et anfald med ledsmerter. 
Du bør også fortsætte behandlingen ved anden 
sygdom (som fx feber). 
 
Febuxostat og anden medicin 
Febuxostat kan påvirke virkningen af anden 
medicin og omvendt. Vær særlig opmærksom, 
hvis du tager: 

• Azathioprin (anvendes bl.a. mod gigt)  
• Mercaptopurin (anvendes mod kræft) 

Vi anbefaler, at du taler med din læge om at 
bruge anden medicin sammen med febuxostat. 
 
Smertestillende medicin 
Du må gerne tage smertestillende medicin som 
f.eks. paracetamol og ibuprofen sammen med 
febuxostat og colchicin.  
 
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 
I starten vil du blive indkaldt til regelmæssige 
blodprøvekontroller – dette for at sikre at din 
urinsyre i blodet falder til et passende niveau og 
at du kan tåle medicinen.  
 
Tilskud 
Du vil normalt være berettiget til tilskud til 
behandling med febuxostat. Din reumatolog vil 
notere dette på din recept.  
 
 

Yderligere spørgsmål? 
Er du i tvivl eller har yderligere spørgsmål, er du 
altid velkommen til at kontakte dit 
behandlingssted. Derudover henviser vi til 
indlægssedlen i pakken med medicin. 


