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Behandling med probenecid 

 

Hvad er probenecid? 
Probenecid er det virksomme stof i præparatet af 
samme navn. 
 
Hvilke sygdomme behandles med probenecid? 
Probenecid bruges mod urinsyregigt, også kaldet 
podagra eller artritis urica. Midlet er ikke egnet 
til at behandle akutte anfald, men til at forebygge 
at nye anfald opstår. 
 
Hvordan virker probenecid? 
Probenecid virker ved at øge udskillelsen af 
urinsyre i nyrerne, således at niveauet af urinsyre 
i blodet falder. 
Hvis mængden af urinsyre i blodet sænkes 
tilstrækkeligt, kan det aflejrede urinsyre langsomt 
opløses og fjernes fra kroppen via nyrerne. 
Dermed vil hyppigheden at dine anfald 
efterhånden falde og til sidst ophøre helt. 
 
Hvor længe gives behandlingen?  
Behandlingen er som udgangspunkt livslang, da 
probenecid ikke fjerner årsagen til din forhøjede 
urinsyre i blodet, men alene behandler niveauet 
ned. 
 
Hvordan tages probenecid? 
Probenecid findes som tabletter á 250 mg. Dosis 
er individuel fra person til person og afhænger 
blandt andet af dine blodprøve-resultater, dine 
symptomer og eventuelle bivirkninger.  
Når du starter på behandlingen, og når du 
begynder at få større doser af probenecid, øges 
risikoen for at udvikle nyresten. For at reducere 
risikoen anbefaler vi, at du tager 
natriumhydrogenkarbonat tabletter á 0,5- 1,0 g 
3-4 gange dagligt i de første uger efter hver 
øgning af dosis. 
 
 
 
 

Hvordan opbevares probenecid? 
Probenecid opbevares bedst i den originale 
emballage beskyttet mod fugt. Opbevares ved 
stuetemperatur. 
 
Hvis jeg har glemt at tage probenecid 
Hvis du har glemt at tage probenecid, skal du blot 
tage, hvad du vanligt tager på den pågældende 
dag og IKKE tage dobbelt dosis for at 
”kompensere” for glemt dosis dagen før.  
Det er vigtigt at drikke rigeligt væske (mindst 1,5 
liter dagligt) for at fremme udskillelsen af 
urinsyre via urinen. 
 
Bivirkninger 
De fleste tåler behandlingen med probenecid 
uden problemer. Dog kan der forekomme 
bivirkninger. Den hyppigste bivirkning er 
opblussen af din urinsyrgigt. Denne forværring 
skyldes at urinsyren i blodet ændrer sig (falder), 
når du tager probenecid, og dette kan 
fremprovokere gigtanfald. 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. 
En anden almindelig bivirkning til probenecid er 
gener fra maven i form af kvalme og 
fordøjelsesbesvær. Meget sjældent ses 
påvirkning af leveren.  
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Forholdsregler når du er i behandling med 
probenecid 
Rejser 
Vi anbefaler, at du kontakter dit 
forsikringsselskab forud for udlandsrejser, når du 
er i behandling med probenecid. 
 
Øvrigt 
Der forventes ikke pauser i behandlingen. Særligt 
bør du IKKE holde pause i behandlingen med 
probenecid, hvis du får et anfald med ledsmerter. 
Du bør også fortsætte behandlingen ved anden 
sygdom (som fx feber). 
 
Probenecid og anden medicin 
Probenecid kan påvirke virkningen af anden 
medicin og omvendt. Vær særlig opmærksom, 
hvis du tager:  

• Acetylsalicylsyre (smertestillende medicin 
og hjertemedicin) 

• Naxproxen og indometacin 
(betændelsesdæmpende medicin) 

• Methotrexate (mod andre gigtlidelser 
eller kræft) 

• Carbamazepin (medicin mod epilepsi) 
• Pyrazinamid (mod tuberculose) 
• Visse midler mod virus (adefovirdipivoxil, 

oseltamivir, ganciclovir, zidovudin) 
Vi anbefaler, at du taler med din læge om brugen 
af anden medicin sammen med probenecid. 
 
Smertestillende medicin 
Du må gerne tage smertestillende medicin som 
f.eks. paracetamol og ibuprofen sammen med 
probenecid 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 
Regelmæssig blodprøvekontrol er nødvendig i 
starten, når du påbegynder behandling med 
probenecid. Ved blodprøverne kontrolleres bl.a. 
niveauet af din urinsyre i blodet således at dosis 
af din medicin kan indstilles og foruden sikres, at 
du tåler medicinen, som du skal. Senere i forløbet 
vil der blive taget blodprøver efter behov. 
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. Derudover henviser vi til 
indlægssedlen i pakken med medicin.  
 


