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Eltrombopag
uttalas som (el trom' boe pag)

VIKTIG VARNING:

Om du har kronisk hepatit C (en pågående virusinfektion som kan skada levern) och du tar eltrombopag 
tillsammans med läkemedel mot hepatit C som kallas interferon (Peginterferon, Pegintron, andra) och 
ribavirin (Copegus, Rebetol, Ribasphere, andra), finns det en ökad risk att du utvecklar allvarliga 
leverskador. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: gulfärgning av 
hud eller ögon, mörk urin, överdriven trötthet, smärta i den övre högra delen av magen, svullnad av 
magområdet eller förvirring.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester 
före och under din behandling för att kontrollera din kropps svar på eltrombopag.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) 

när du påbörjar behandling med eltrombopag och varje gång du fyller på ditt recept. Läs informationen 

noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan också besöka Food and 

Drug Administration (FDA) webbplats
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

Tala med din läkare om riskerna med att ta eltrombopag.

hur är denna medicin utskriven?

Eltrombopag används för att öka antalet blodplättar (celler som hjälper blodet att koagulera) för att minska 
risken för blödning hos vuxna och barn från 1 år och äldre som har kronisk immuntrombocytopeni (ITP; ett 
pågående tillstånd som kan orsaka ovanliga blåmärken eller blödning på grund av ett onormalt lågt antal 
blodplättar i blodet) och som inte har fått hjälp eller inte kan behandlas med andra behandlingar, inklusive 
mediciner eller operation för att ta bort mjälten. Eltrombopag används också för att öka antalet blodplättar hos 
personer som har hepatit C (en virusinfektion som kan skada levern) så att de kan påbörja och fortsätta 
behandlingen med interferon (Peginterferon, Pegintron, andra) och ribavirin (Rebetol). Eltrombopag används 
också i kombination med andra läkemedel för att behandla aplastik
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anemi (tillstånd där kroppen inte producerar tillräckligt med nya blodkroppar) hos vuxna och barn 2 år och äldre. 
Det används också för att behandla aplastisk anemi hos vuxna som inte har fått hjälp med andra mediciner. 
Eltrombopag används för att öka antalet blodplättar tillräckligt för att minska risken för blödningar hos personer 
med ITP eller aplastisk anemi, eller för att tillåta behandling med interferon och ribavirin hos personer med hepatit 
C. Det används dock inte för att öka antalet blodplättar till en normal nivå. Eltrombopag ska inte användas för att 
behandla personer som har lågt antal blodplättar på grund av andra tillstånd än ITP, hepatit C eller aplastisk anemi. 
Eltrombopag ingår i en klass av läkemedel som kallas trombopoietinreceptoragonister. Det fungerar genom att 
cellerna i benmärgen producerar fler blodplättar.

hur ska detta läkemedel användas?

Eltrombopag kommer som en tablett och som ett pulver för oral suspension (vätska) att ta genom munnen. Det tas 
vanligtvis en gång om dagen på fastande mage, minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid. Ta eltrombopag vid 
ungefär samma tidpunkt varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller 
apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta eltrombopag exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller 
mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Ta eltrombopag minst 2 timmar före eller 4 timmar efter att du äter eller dricker mat som innehåller mycket kalcium, 
såsom mejeriprodukter, kalciumberikade juicer, spannmål, havregryn och bröd; öring; musslor; gröna bladgrönsaker 
såsom spenat och grönsaker; och tofu och andra sojaprodukter. Fråga din läkare om du är osäker på om ett 
livsmedel innehåller mycket kalcium. Du kan tycka att det är bra att ta eltrombopag nära början eller slutet av din dag 
så att du kommer att kunna äta dessa livsmedel under större delen av dina vakna timmar.

Svälj tabletterna hela. Dela, tugga eller krossa dem inte och blanda dem i mat eller vätska.

Om du tar pulvret till oral suspension, läs noggrant tillverkarens bruksanvisning som följer med 
medicinen. Dessa instruktioner beskriver hur du förbereder och mäter din dos. Blanda pulvret med kallt 
eller kallt vatten före användning. Blanda inte pulvret med varmt vatten. Omedelbart efter beredning, 
svälj dosen. Om det inte tas inom 30 minuter eller om det finns kvar vätska, släng blandningen i 
papperskorgen (häll den inte ner i diskhon).

Låt inte pulvret vidröra din hud. Om du spiller pulvret på huden, tvätta av det omedelbart med tvål och 
vatten. Ring din läkare om du får en hudreaktion eller om du har några frågor.

Din läkare kommer förmodligen att börja med en låg dos eltrombopag och justera din dos beroende på ditt 
svar på medicinen. I början av din behandling kommer din läkare att beställa ett blodprov för att kontrollera 
din blodplättsnivå en gång i veckan. Din läkare kan öka din dos om din blodplättsnivå är för låg. Om din 
blodplättsnivå är för hög kan din läkare minska din dos eller kanske inte ge dig eltrombopag på en tid. Efter att 
din behandling har fortsatt en tid och din läkare har hittat den dos av eltrombopag som fungerar för dig, 
kommer din blodplättsnivå att kontrolleras mer sällan. Din trombocytnivå kommer också att kontrolleras varje 
vecka i minst 4 veckor efter att du slutat ta eltrombopag.

Om du har kronisk ITP kan du få andra mediciner för att behandla ditt tillstånd tillsammans med 
eltrombopag. Din läkare kan minska din dos av dessa läkemedel om eltrombopag fungerar bra för dig.
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Eltrombopag fungerar inte för alla. Om din trombocytnivå inte ökar tillräckligt efter att du har tagit 
eltrombopag under en tid, kan din läkare säga till dig att sluta ta eltrombopag.

Eltrombopag kan hjälpa till att kontrollera ditt tillstånd men kommer inte att bota det. Fortsätt att ta eltrombopag 

även om du mår bra. Sluta inte ta eltrombopag utan att tala med din läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar eltrombopag,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot eltrombopag, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i eltrombopag tabletter. Fråga din apotekspersonal eller se läkemedelsguiden för en lista över 
ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
antikoagulantia (blodförtunnare) såsom warfarin (Coumadin, Jantoven); bosentan (Tracleer); 
kolesterolsänkande mediciner (statiner) såsom atorvastatin (Lipitor, i Caduet), fluvastatin (Lescol), 
pitavastatin (Livalo, Zypitamag), pravastatin (Pravachol), rosuvastatin (Crestor) och simvastatin (Zocor, 
Flolopid, i Vytorin); ezetimib (Zetia, i Vytorin); glyburid (Diabeta, Glynas); imatinib (Gleevec); irinotekan 
(Camptosar, Onivyde); olmesartan (Benicar, i Azor, i Tribenzor); lapatinib (Tykerb); metotrexat (Rasuvo, 
Trexall, andra); mitoxantron; repaglinid (Prandin): rifampin (Rimactane, Rifadin, i Rifamate, Rifater); 
sulfasalazin (Azulfidin); topotekan (Hycamtin) och valsartan (Diovan, i Byvalson, i Entresto, i Exforge). 
Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. 
Många andra mediciner kan också interagera med eltrombopag, så se till att berätta för din läkare om 
alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan.

om du tar antacida som innehåller kalcium, aluminium eller magnesium (Maalox, Mylanta, Tums) eller vitamin- 
eller mineraltillskott som innehåller kalcium, järn, zink eller selen, ta eltrombopag 2 timmar före eller 4 timmar 
efter att du tagit dem.

tala om för din läkare om du är av östasiatisk (kinesisk, japansk, taiwanesisk eller koreansk) härkomst 
och om du har eller någonsin har haft grå starr (grumling av ögonlinsen som kan orsaka synproblem), 
blodproppar, något tillstånd som ökar risken att du utvecklar en blodpropp, blödningsproblem, 
myelodysplastiskt syndrom (MDS; en blodsjukdom som kan leda till cancer) eller leversjukdom. Tala 
även om för din läkare om du har opererat bort din mjälte.

tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Du ska inte bli gravid under din 
behandling med eltrombopag. Använd effektiv preventivmedel medan du får behandling och i 7 dagar 
efter din sista dos. Om du blir gravid medan du tar eltrombopag, kontakta din läkare.

tala om för din läkare om du ammar. Du bör inte amma medan du tar eltrombopag.

fortsätt att undvika aktiviteter som kan orsaka skada och blödning under din behandling med 
eltrombopag. Eltrombopag ges för att minska risken att du får svår blödning, men det finns fortfarande 
en risk att blödning kan uppstå.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.
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hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att 
kompensera för en missad dos. Ta inte mer än en dos eltrombopag på en dag.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Eltrombopag kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

ryggont

muskelvärk eller spasmer

huvudvärk

influensasymptom som feber, huvudvärk, ont i halsen, hosta, trötthet, frossa och värk i kroppen

svaghet

extrem trötthet

minskad aptit

smärta eller svullnad i munnen eller halsen

håravfall

utslag

hudfärgsförändringar

stickningar i huden, klåda eller sveda

svullnad av vrister, fötter eller underben

tandvärk (hos barn)

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller 
de som anges i avsnittet VIKTIG VARNING, ring din läkare omedelbart eller få akut 
medicinsk behandling:

svullnad, smärta, ömhet, värme eller rodnad i ett ben

andnöd, upphostning av blod, snabba hjärtslag, snabb andning, smärta när man andas djupt

smärta i bröstet, armarna, ryggen, nacken, käken eller magen, utbrott i kall svett, yrsel

långsamt eller svårt tal, plötslig svaghet eller domningar i ansiktet, armen eller benet, plötslig huvudvärk, 
plötsliga synproblem, plötsliga svårigheter att gå

magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré

grumlig, suddig syn eller andra synförändringar

Eltrombopag kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du 
tar denna medicin.
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Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Om din medicin kom med ett 
torkmedelspaket (litet paket som innehåller ett ämne som absorberar fukt för att hålla medicinen torr), lämna 
förpackningen i flaskan men var försiktig så att du inte sväljer den.

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan 
äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din 
medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala 
sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för 
säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har 
tillgång till ett återtagningsprogram.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

utslag

saktade hjärtslag

överdriven trötthet

hat annan information bör jag veta?

Din läkare kommer att beställa en synundersökning före och under din behandling med eltrombopag.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, såväl som alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra dieter.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609011.html 5/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


15/4/22, 12:33 Eltrombopag: MedlinePlus läkemedelsinformation

kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på 
sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.
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