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Barnläkemedelsgruppen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.
Stockholm 20200604, ePed©

Merkaptopurin tabletter och oral lösning
Merkaptopurin används för att behandla vissa cancertyper genom att stoppa
tillväxt och överlevnad av cancerceller.
Om du har frågor eller funderingar var god kontakta din behandlande
mottagning.

Råd innan hantering av läkemedlet
•

Om du är gravid ska du undvika att komma i kontakt med merkaptopurin.

•

Xaluprine oral suspension ska skakas i minst 30 sek vid första
användningen. Nästkommande dostillfällen ska flaskan endast skakas i ca
5 sek.

•

Med varje flaska Xaluprine oral suspension medföljer en adapter och två
orala sprutor. Både adaptern och medföljande sprutor ska kastas och
ersättas med en adapter och sprutor från avdelningen.

•

Merkaptopurin tas med fördel vid sänggående. För vissa barn behöver
läkemedlet tas på morgonen för att undvika lågt blodsocker.

•

Merkaptopurin kan tas tillsammans med mat och mjölkprodukter eller på
fastande mage. Se till att ge läkemedlet på samma sätt varje dag i
förhållande till mat och dryck.

•

Låt ditt barn dricka vätska i samband med samt efter intag av läkemedlet.
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Biverkningar
Ditt barn kan drabbas av biverkningar under behandling med merkaptopurin.
Om nedanstående biverkningar blir värre, inte försvinner/inte blir bättre med
tiden samt påverkar ditt barns allmäntillstånd kontakta din behandlande
mottagning.
•

Illamående

•

Tappar hår

•

Hudutslag

•

Munsår

•

Mild huvudvärk

Kontakta läkaren eller sök akutvård
Om ditt barn får svårare biverkningar t.ex. feber, hosta, sveda när ditt barn
kissar, blod i urinen, mörk avföring, svårt att andas, ont i bröstet eller
andningssvårigheter kontakta din läkare omgående eller sök akutvård.

Övrig viktig information
•

Det är viktigt att barnet dricker ofta för att skydda njurarna.

•

Berätta alltid för läkare/tandläkare att ditt barn står på merkaptopurin
innan behandling/ingrepp.

•

Ditt barn ska inte tatuera sig eller skaffa sig piercing (inklusive ta hål i
öron) under pågående behandling för att minska blödningsrisken.

•

Ditt barn ska inte vaccinera sig med levande vacciner t ex poliovaccin
under pågående behandling. Kontakta din behandlande mottagning vid
frågor och funderingar.

•

Rådgör alltid med behandlande läkare innan ditt barn tar andra
läkemedel än de som läkaren har ordinerat.
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Sår och blåsor i munnen/läppar
Det är viktigt med god munhygien, borsta barnets tänder morgon och kväll.
Kontakta din behandlande mottagning om barnet får munsår eller blåsor
eller klagar på smärta vid måltider.
Hållbarhet
Xaluprine® oral lösning är hållbar 56 dagar i rumstemperatur efter
öppnandet.
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