
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN  

ZYLORIC 100 mg eller 300 mg tabletter  

allopurinol  

  

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.  

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.  

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.  

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de  

uppvisar symtom som liknar dina.  

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna 

information (se punkt 4.), kontakta läkare eller apotek.  

  

I denna bipacksedel finner du information om:  

1. Vad Zyloric är och vad det används för?  

2. Innan du tar Zyloric  

3. Hur du tar Zyloric  

4. Eventuella biverkningar  

5. Hur Zyloric ska förvaras  

6. Övriga upplysningar  

1. VAD ÄR ZYLORIC OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?  

Allopurinol, det aktiva innehållsämnet i Zyloric tabletterna, hämmar bildning av urinsyra och sänker 

därmed halten av urat (urinsyrasalt) i kroppen. Zyloric används för behandling av gikt och 

förebyggande och behandling av uratstenar.  

2. INNAN DU TAR ZYLORIC  

Ta inte Zyloric:  

- om du är överkänslig (allergisk) mot allopurinol eller något hjälpämne i Zyloric tabletter.  

- om ditt akuta giktanfall inte har läkt fullständigt, annars kan du få ett nytt anfall.  

  

- Allvarliga hudutslag (överkänslighetssyndrom, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal 

nekrolys) har rapporterats vid användning av allopurinol. Ofta kan utslag innebär sår i munn, hals, 

näsa, könsorgan och konjunktivit (röda och svullna ögon). Dessa allvarliga hudutslag föregås ofta av 

influensaliknande symptom som t.ex. feber, huvudvärk, värk i kroppen (influensaliknande symtom). 

Utslagen kan förvärras till omfattande blåsbildning och fjällning av huden. Dessa allvarliga 



hudreaktioner kan vara vanligare hos personer av han-kinesisk eller thailändsk etnicitet. Om du 

utvecklar utslag eller dessa hudsymptom, bör du sluta ta allopurinol och omedelbart kontakta läkare.  

   

Intag av andra läkemedel:  

Giktpatienter bör inte ta acetylsalisylsyra innehållande läkemedel för behandling av feber eller verk.  

Allopurinol har interaktioner med vissa andra läkemedel. Om du blir ordinerad nya läkemedel under 

Zyloric behandling, kom ihåg att berätta ordinerande läkaren att du tar Zyloric.  

Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även 

receptfria sådana.  

Intag av Zyloric med mat och dryck:  

Det rekommenderas att Zyloric tas efter måltid.  

Graviditet och amning  

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.  

Körförmåga och användning av maskiner:  

Zyloric borde inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner, men detta har inte 

särskildt undersökts.  

3. HUR DU TAR ZYLORIC  

Ta alltid Zyloric enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osåker.  

Läkaren avpassar dosen individuellt för patienten. Enligt patientens tillstånd kan dosen variera mellan 

100 mg och 900 mg per dygn. Om dosen är högst 300 mg per dygn, kan den tas som en dos. Ta 

Zyloric dosen efter måltiden.  

Om du tar mera Zyloric än vad du borde:  

Om du tar för många Zyloric tabletter av misstag, borde detta inte orsaka allvarliga biverkningar, om 

inte du får atsatioprin eller 6-merkaptopurin samtidigt. Stora överdoser har orsakat illamående, 

kräkning, diarre och förvirring. Om överdoseringen orsakar biverkningar, kontakta läkaren.  

Om du har glömt att ta Zyloric:  

Om du har glömt ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg. Fortsätt sedan som tidigare. Ta inte dubbel 

dos för att kompensera för glömd tablett.  

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR  

Liksom alla läkemedel kan Zyloric orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. 

Biverkningarna är vanligtvis lindriga. Hudutslag är vanligaste biverkningar och de kan uppträda nar 

som helst under behandlingen. Om du får hudreaktioner, sluta genast ta Zyloric och kontakta läkare.  

Läkaren kan bestämma hur din sjukdom skall behandlas härefter.  

Om du upplever något av följande, bör du sluta tabletterna och omedelbart kontakta läkare:  

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 personer)  



· feber och frossa, huvudvärk, värkande muskler (influensaliknande symtom) och allmän 

sjukdomskänsla  

· ändringar i huden, till exempel sår i mun, hals, näsa, könsorgan och konjunktivit (röda och svullna 

ögon),  utbredd blåsbildning eller fjällning av huden.  

· allvarliga överkänslighetsreaktioner som inkluderar feber, hudutslag, ledsmärta och abnormiteter i 

blod och leverfunktionstest (dessa kan vara tecken på en multi-organ överfölsametssjukdom).  

  

  

illamående och kräkningar kan vanligtvis undvikas om Zyloric tas efter måltid.  

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna 

information, kontakta läkare eller apotek.  

5. FÖRVARING AV ZYLORIC  

Förvara Zyloric tabletterna i rumstemperatur (15 - 25°C).   

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.  

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.  

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör 

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.  

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR  

Innehållsdeklaration  

- Den aktiva substansen i Zyloric är allopurinol och en tablett innehåller antigen 100 mg eller 300 mg.  

- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon och magnesiumstearat.  

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:  

Tabletterna är vita med skåra.  

Förpackningen innehåller 100 tabletter.  
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