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Neotigason 

 
Hvordan virker Neotigason ? 
Neotigason er kemisk beslægtet med A-vitamin. Behandling med Neotigason medfører, at 
huden bliver tyndere. Dette udnyttes til behandling af hudsygdomme, hvor hornlaget er 
fortykket. Det kan dreje sig om psoriasis og nogle sjældne hudsygdomme. 
Virkningen indtræder i reglen efter adskillige ugers behandling. I reglen fortsættes 
behandlingen i måneder, hvorefter den så vidt muligt aftrappes. 
 
Hvordan tages Neotigason ? 
Kapslerne bør tages med mælk og evt. i forbindelse med et måltid. 
 
Neotigason og anden medicin: 
Da Neotigason er beslægtet med A-vitamin, bør man i behandlingsperioden ikke tage 
mere A-vitamin daglig end det, der er i en almindelig vitamintablet. Neotigason bør ikke 
anvendes sammen med Tetracyklin. 
 
Bivirkninger: 
Næsten alle får tør hud og tørre læber i løbet af behandlingsperioden. Slimhinder i øjne og 
næse kan også udtørre. Dette kan føre til besvær med at bruge kontaktlinser og til 
næseblod. Fede cremer hæmmer udtørringen af huden. Læbepomade og vaseline kan 
anvendes på læberne og i næseborene. 
Under behandlingen kan fedtmængden i blodet stige, og leveren kan påvirkes. Derfor 
tages blodprøver under behandlingen. Denne kontrol har særlig betydning for personer 
med sukkersyge, og hvis man er overvægtig. 
Sjældne bivirkninger omfatter led- og muskelsmerter samt påvirkning af leveren. Hårtab 
kan forekomme.  
Alle disse bivirkninger er ufarlige og svinder , når man ophører med behandlingen eller 
nedsætter dosis. Ved langvarig behandling kan der i sjældne tilfælde ses 
knogleforandringer. 
 
Prævention, graviditet og amning: 
Neotigason er fosterbeskadigende. Derfor er det ved behandling af kvinder vigtigt at bruge 
sikker prævention i behandlingsperioden og mindst 2 år efter ophør af behandlingen. Man 
må under ingen omstændigheder blive gravid, mens man behandles med stoffet eller indtil 
2 år efter afsluttet behandling. Skulle graviditet opstå i denne periode, må abort tilrådes. 
Amning frarådes i behandlingsperioden. 
Neotigasonkapsler må ikke gives til andre. Aflever evt. overskydende medicin på apoteket. 
Blodprøvekontrol: hver 4. uge de første 2 måneder, derefter hver 3. måned. Diabetikere 
kontrolleres med samme interval. Graviditetstest hver 4. uge hvor relevant. 
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