Infliksimab (Remicade, Remsima)
- en pasientinformasjon
Hvordan virker Infliksimab?
Infliksimab reduserer betennelsesreaksjonen ved psoriasis og psoriasisleddgikt ved å binde
seg til tumor-nekrose faktor (TNF-alfa). Virkningen ved psoriasis kommer vanligvis i løpet av
4 uker.
Hvordan brukes Infliksimab?
Infliksimab gis intravenøst (infusjon inn i blodåre) hver 8. uke (til å starte med noe
hyppigere).
Har Infliksimab bivirkninger?
Reaksjoner i forbindelse med infusjonen, bl.a. utslett og kløe og allergiske reaksjoner kan
forekomme. Infliksimab virker inn på immunforsvaret og luftveisinfeksjoner som
bihulebetennelse, bronkitt og ev. lungebetennelse kan forekomme. Dersom en har mistanke
om infeksjon, skal en ikke ha ny infusjon før infeksjonen er behandlet eller gått over av seg
selv. Noen pasienter bemerker også hodepine. Ved uforklarlig feber, tegn på blødning i huden
(blåflekker) eller neseblødning skal du si fra til legen. Infliksimab er ennå å betrakte som et
relativt nytt legemiddel, og bivirkninger ved lengre tids bruk ikke klarlagt. Det er derfor
usikkert om behandling med Infliksimab kan påvirke utviklingen av kreftsykdommer eller
andre sykdommer.
Hvem skal ikke ta Infliksimab?
Gravide. Behandling med Infliksimab bør avsluttes minst 6 måneder før ønsket svangerskap.
Ammende. Personer med alvorlig hjertesvikt. Personer som har kreftsykdom eller har vært
behandlet for dette de siste 5 år (unntak: enkelte former for hudkreft). Infliksimab skal ikke
brukes ved allergi mot muse-protein. Personer med multippel sklerose.
Ved infeksjon skal behandlingen vente til feber og andre infeksjonstegn har gitt seg. Dersom
det er planlagt en operasjon, avgjør legen hvor lang pause du evt. skal ha i Infliksimab behandlingen før og etter operasjonen.
Infliksimab og andre medikamenter
Skal ikke brukes sammen med Kineret (Anakinra). Medikamentet kombineres ofte med
Methotrexate. Det anbefales at man unngår levende vaksiner, influensavaksinen er ikkelevende og kan brukes.
Hvordan skal behandling kontrolleres?
Det tas blodprøver og urinprøve før oppstart. Deretter blodprøver og urinprøve ved hver ny
infusjon.
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