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AZATIOPRIN/IMUREL 
Vad är Azatioprin/Imurel? 

 

 

Azatioprin/Imurel är en medicin som hämmar kroppens 

immunförsvar. Den minskar den inflammatoriska aktiviteten i 

drabbade organ och kan lindra symptom som ledsvullnad, stelhet 

och värk.  

Varför skall jag ta Azatioprin/Imurel? Målsättningen är att Din reumatiska sjukdom ska gå över i en låg 

eller inaktiv fas som kallas remission. 

Hur lång tid tar det innan 

Azatioprin/Imurel ger effekt? 

Det kan ta 2-4 månader innan man ser effekt. 

Hur många tabletter skall jag ta varje 

dag? 

Du följer den ordination som Du har fått av Din läkare. Azatioprin 

kan tas i samband med måltid eller på tom mage, men 

administrering ska alltid ske på samma sätt och sväljas hel. 

Tabletten ska inte tas med mjölk eller mjölkprodukter. Tabletterna 

är ljuskänsliga och ska därför förvaras i sin förpackning. 

Har Azatioprin/Imurel några 

biverkningar? 

 

 

Man kan få illamående och kräkningar. Hudens känslighet ökar, 

därför du ska vara försiktig med solljus. Använd 

solskyddsmedel. Förhöjda levervärden och benmärgspåverkan kan 

också förekomma.  

Om biverkningar skulle uppträda hör du av dig till 

reumatologmottagningen alt hälsocentralen. 

Hur ofta behöver jag lämna 

kontrollblodprover när jag behandlas 

med Azatioprin/Imurel? 

Du lämnar blodprover på din hälsocentral varannan vecka i tre 

månader sedan en gång/månad i tre mån därefter var 6:e månad. 

Blodprovsremiss är upplagd i datorn så personalen på din 

hälsocentral ser vilka prover som skall tas. Däremot måste Du 

själv ha kontroll på hur ofta prover skall lämnas och boka 

provtagningstid.  

Receptförnyelse sker endast om provtagningsföreskriften följs. 

Är proverna bra hör du inget från oss. 

Kan jag ta andra läkemedel 

tillsammans med Azatioprin/Imurel? 

 

Det är viktigt att Du informerar Din läkare om vilka mediciner Du 

tar. Du kan fortsätta med Din andra medicinering så länge som 

Din reumatolog inte säger något annat. Du skall inte kombinera 

Azatioprin/Imurel med giktmedicinen Zyloric/Allopurinol. 

Hur gör jag med Azatioprin/Imurel 

när jag får en infektion? 

Vid infektionstecken som t.ex. feber, allmän sjukdomskänsla, 

hosta m.m. gör Du ett uppehåll med medicinen och vänder Dig 

vid behov till din hälsocentral. Om Du äter antibiotika/penicillin 

skall Du också göra ett uppehåll med medicinen de dagarna Du 

tar antibiotika. 

Hur gör jag med Azatioprin/Imurel 

inför en operation? 

Du kan fortsätta med Din medicinering som vanligt. Läkare 

kommer att informera dig om annat gäller. 

Kan jag ta Azatioprin/Imurel under 

graviditet och amning? 

Rådfråga din läkare inför planerad graviditet och amning. 

Vid frågor kontakta Mottagningssköterskan via tel. 0920-28 39 90 alternativt via 

internet 1177.se - nås även via www.norrbotten.se 
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