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Interaktion Nystimex (nystatin) och
Waran (warfarin)
Syfte
Att få en enhetlig och patientsäker rutin för patienter som behandlas med
Waran (warfarin) och Nystimex (nystatin).
Gäller för
Samtlig personal inom Folktandvården Norrbotten.

Bakgrund
En potentiell viktig interaktion har upptäckts mellan Waran (warfarin), som
är ett potent blodförtunnande läkemedel, och Nystimex (nystatin) mixtur
som används vid lokal behandling av pågående svampinfektion i munhålan.
Samtidig behandling kan, hos vissa individer, öka den antikoagulativa effekten av warfarin och därmed öka risken för blödningsbiverkningar. Noggrann
monitorering av INR/PK - värde rekommenderas. Warfarindosen kan behöva
minskas markant (med cirka 30 %). Oftast pågår den antifungala behandlingen med Nystimex sköljning under 4 till 6 veckor så det är relevant att
INR-värde hålls under kontroll och uppsikt under dessa veckor. Som tur är
håller datajournalen (VAS) koll på möjliga interaktioner om man skriver
recept via LM modullen.

Interaktion C2
När ett recept utformas i LM modullen på Nystimex och patienten står på
Waran så dyker det upp en gul knapp med Interaktion C2 symbolen och
varnar att det föreligger en möjlig ”krock” mellan respektive läkemedel.
Genom att klicka på gula ”Interaktion”-knappen kommer man vidare i programmet och får mer information om potentiella ”krocken” och vad man
behöver tänka på.
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Interaktion Warfarin – Nystatin. Praktisk hantering
inom tandvården i Region Norrbotten:
Nystatin Oral suspension 100000 IE/ml (Nystimex)används inom tandvården
vid oral candidiasis. Det finns en risk att nystatin kan interagera med warfarin och öka den antikoagulativa effekten och därmed öka risken för blödningsbiverkningar.
Vid förskrivning av nystatin till en warfarin-behandlad patient där behandlingen med nystatin beräknas pågå över en vecka:


Be patienten gå och ta ett PK-prov efter ca en vecka från insättningsdatumet. Om patienten själv inte är ansvarig för sin läkemedelshantering –
informera då den som är det t ex kommunsjuksköterska alt. anhörig.
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