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Salazopyrin EN / SULFASALAZIN 
Vad är Salazopyrin? 

 

 

Salazopyrin dämpar inflammation som förekommer bl.a. vid reumatiska 

led- och ryggsjukdomar. 

Om du är överkänslig mot sulfa och salicylater ex TREO, Magnecyl, 

Trombyl, så ska du inte ta Salazopyrin 

Hur lång tid tar det innan Salazopyrin 

ger effekt? 

Som regel märker man inte någon skillnad förrän efter 2-4 månader, 

lederna blir mjukare och mindre svullna och/eller att inflammatorisk 

stelhet i ryggen/bäckenet minskar. 

Hur många tabletter skall jag ta varje 

vecka? 

Det är mycket viktigt att Du tar Salazopyrin precis som din läkare har 

ordinerat. Tabletterna intas hela. Tala med Apotekspersonal varje gång 

du hämtar ut tabletterna för information om de ska tas vid matintag eller 

ej. FÖLJ DOSERING PÅ RECEPTET. Vanlig dosering är följande: 

1:a veckan: 1 tabl. på kvällen 

2:a veckan: 1 tabl. morgon och 1 tabl. kväll 

3:e veckan: 1 tabl. morgon och 2 tabl. kväll 

Från 4:e veckan och framöver: 2 tabl. morgon och 2 tabl. kväll 

Har Salazopyrin några biverkningar? 

 

De flesta som behandlas med Salazopyrin tål medicinen väl. En del 

biverkningar såsom huvudvärk, yrsel, smakförändringar illamående, 

tinnitus, hosta, lös avföring, hudutslag och klåda, leverpåverkan, 

artralgi, benmärgshämning samt feber och ont i halsen kan förekomma. 

Om biverkningar skulle uppstå kontakta reumatologmottagningen 

alternativt din hälsocentral. Biverkningarna är oftast dosberoende och 

går över vid uppehåll eller dosminskning. 

Regelbundna blodprovskontroller fångar upp ev. ogynnsam påverkan 

på blodbilden. 

Hur ofta behöver jag lämna 

kontrollblodprover när jag behandlas 

med Salazopyrin? 

Du lämnar blodprover på din hälsocentral varannan vecka i tre 

månader 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. 

Vad gör jag med Salazopyrin när jag 

får en infektion eller skall opereras? 

Vid feber under de första tre behandlingsmånaderna gör Du ett uppehåll 

med Salazopyrin och vänder Dig till hälsocentralen för bedömning. Om 

Du äter antibiotika/penicillin behöver Du inte göra uppehåll med 

Salazopyrin de dagarna Du tar antibiotika. Du behöver inte göra 

uppehåll med Salazopyrin i samband med en operation. 

Kan jag ta Salazopyrin under 

graviditet och amning? 

Du kan ta medicinen under graviditet och amning. Prata med din läkare 

när frågan blir aktuell. Du kan behöva justera din dos och eventuellt få 

börja med folsyra under din graviditet. 

Salazopyrin kan minska fertilitet hos män dock inte kvinnor. Detta är 

dock övergående och försvinner när man slutar med läkemedlet. 

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

1177.se – Vårdguidens e-tjänst nås även via www.norrbotten.se 
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