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Eribulin injektion
uttalas som (er'' i bue' lin)

hur är denna medicin utskriven?

Eribulininjektion används för att behandla bröstcancer som har spridit sig till andra delar av kroppen och som redan 

har behandlats med vissa andra kemoterapimediciner. Eribulin är i en klass av anticancerläkemedel som kallas 

mikrotubulidynamikhämmare. Det fungerar genom att stoppa tillväxten och spridningen av cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Eribulininjektion kommer som en lösning (vätska) som ska ges intravenöst (i en ven) under 2 till 5 minuter av en läkare 

eller sjuksköterska på ett medicinskt kontor, infusionscenter eller sjukhus. Det ges vanligtvis dag 1 och 8 i en 21-

dagarscykel.

Din läkare kan behöva skjuta upp din behandling eller minska din dos om du upplever vissa 
biverkningar. Se till att berätta för din läkare hur du mår under behandlingen.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

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 får eribulininjektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot eribulin, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i eribulininjektion. Fråga din apotekspersonal om 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: 
amiodaron (Cordarone), klaritromycin (Biaxin); disopyramid (Norpace), dofetilid (Tikosyn), dronedaron 
(Multaq); erytromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin), ibutilid (Corvert); vissa mediciner för psykisk sjukdom 
såsom klorpromazin, haloperidol (Haldol) och tioridazin; metadon (dolophin), moxifloxacin (Avelox), 
pimozid (Orap), prokainamid, kinidin och sotalol (Betapace, Betapace AF). Din läkare kan behöva ändra 
doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
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tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft långt QT-syndrom (tillstånd som ökar risken för 
att utveckla oregelbundna hjärtslag som kan orsaka medvetslöshet eller plötslig död); ett långsamt 
hjärtslag; låga nivåer av kalium eller magnesium i ditt blod; eller hjärt-, lever- eller njursjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du 
får eribulininjektion, kontakta din läkare. Du bör använda preventivmedel för att förhindra graviditet 
under din behandling med eribulininjektion.

om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du får 
eribulininjektion.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

förstoppning

aptitlöshet

viktminskning

huvudvärk

svaghet

trötthet

skelett-, rygg- eller ledvärk

håravfall

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart:

ont i halsen, hosta, feber (temperatur högre än 100,5), frossa, sveda eller smärta vid urinering eller andra 
tecken på infektion

domningar, sveda eller stickningar i armar, ben, händer eller fötter

blek hud

andnöd

oregelbunden hjärtrytm

Eribulininjektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när 
du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

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:

ont i halsen, hosta, feber, frossa, sveda eller smärta vid urinering eller andra tecken på infektion

hat annan information bör jag veta?

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

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

rand namn

Halaven®
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