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PLAQUENIL(Hydroxiklorin) 
Vad är Plaquenil? 

 

 

Plaquenil är en medicin som används mot malaria, men som 

också har bra effekt vid behandling av reumatiska sjukdomar. 

Medicinen dämpar inflammatorisk aktivitet i olika organsystem. 

Varför skall jag ta Plaquenil? Målsättningen är att din reumatiska sjukdom ska gå över i en låg 

eller inaktiv fas, som kallas remission. 

Hur lång tid tar det innan Plaquenil 

ger effekt? 

Effekten av medicinen kommer gradvis och brukar utvärderas 

efter 3 månader. 

Hur många tabletter skall jag ta varje 

dag? 

Du följer den ordination som du fått av din läkare. Ta läkemedlet i 

samband med måltid. Undvik att dricka grapefruktjuice eftersom 

det kan öka risken för biverkningar. Innehåller laktos. 

Har Plaquenil några biverkningar? 

 

 

I början av behandlingen kan man uppleva illamående och 

aptitlöshet, men dessa biverkningar är övergående. Trötthet, yrsel, 

dimsyn, hudutslag och sömnstörningar kan också förekomma. På 

grund av ökad solkänslighet avråds solande i solarium och i vissa 

fall bör uppehåll med läkemedlet göras under sommaren. Vid 

långtidsbehandling med klorokinpreparat kan det uppstå 

förändringar i näthinnan, som kan ge synnedsättning. Detta är 

dock mycket sällsynt med den dosering som numera används. 

Kontakta din läkare om vad som gäller för dig. 

Kontroller Kontroller: Inga blodprovskontroller behövs under pågående 

behandling om inte din läkare har meddelat annat. Ögonkontroll 

sker individuellt och bestäms av din läkare. 

Kan jag ta andra läkemedel 

tillsammans med Plaquenil? 

 

Det är viktigt att du informerar behandlande läkare om dina 

mediciner. 

Vad gör jag med medicinen när jag 

får en infektion? 

Du kan fortsätta ta din medicin. 

Hur gör jag med Plaquenil om jag 

skall opereras? 

Du kan fortsätta ta din medicin. 

Kan jag ta Plaquenil under graviditet 

och amning? 

Du kan ta din medicin som vanligt under graviditet och amning. 

Har du funderingar kontakta din läkare. 

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

1177.se – nås även via www.norrbotten.se 

 


