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Erlotinib
uttalas som (er loe' ti nib)

hur är denna medicin utskriven?

Erlotinib används för att behandla vissa typer av icke-småcellig lungcancer som har spridit sig till närliggande vävnader 

eller till andra delar av kroppen hos patienter som redan har behandlats med minst en annan kemoterapimedicin och 

som inte har blivit bättre. Erlotinib används också i kombination med ett annat läkemedel (gemcitabin [Gemzar]) för att 

behandla cancer i bukspottkörteln som har spridit sig till närliggande vävnader eller till andra delar av kroppen och som 

inte kan behandlas med kirurgi. Erlotinib ingår i en klass av läkemedel som kallas kinashämmare. Det fungerar genom att 

blockera verkan av ett onormalt protein som signalerar cancerceller att föröka sig. Detta hjälper till att bromsa eller 

stoppa spridningen av cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Erlotinib kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis på fastande mage en gång om dagen, 
minst 1 timme före eller 2 timmar efter att ha ätit en måltid eller mellanmål. Ta erlotinib 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 erlotinib exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad 
din läkare har ordinerat.

Din läkare kan minska din dos av erlotinib under din behandling. Detta beror på hur väl medicinen 
fungerar för dig och de biverkningar du upplever. Tala med din läkare om hur du mår under din 
behandling. Fortsätt att ta erlotinib även om du mår bra. Sluta inte ta erlotinib 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 erlotinib,

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

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer och kosttillskott du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
angiogeneshämmare som bevacizumab (Avastin); antikoagulantia ('blodförtunnare') som t.ex
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warfarin (Coumadin); vissa antimykotika som itrakonazol (Sporanox), ketokonazol (Nizoral), 
posakonazol (Noxafil) och vorikonazol (Vfend); boceprevir (Victrelis); karbamazepin (Tegretol); 
ciprofloxacin (Cipro, Proquin XR); klaritromycin (Biaxin); konivaptan (Vaprisol); HIV-proteashämmare 
såsom atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), nelfinavir (Viracept), 
ritonavir (Norvir) och saquinavir (Fortovase, Invirase); H2blockerare såsom cimetidin (Tagamet), 
famotidin (Pepcid), nizatidin (Axid) och ranitidin (Zantac); mediciner för akne såsom bensoylperoxid (i 
Epiduo, i BenzaClin, i Benzamycin, andra); midazolam (Värdig): nefazodon; icke-steroida 
antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen (Advil, Motrin) och naproxen (Aleve, 
Naprosyn); orala steroider såsom dexametason (Decadron, Dexone), metylprednisolon (Medrol) och 
prednison (Deltason); fenobarbital (Luminal, Solfoton); fenytoin (Dilantin); protonpumpshämmare 
såsom esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) och 
rabeprazol (AcipHex); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane); rifapentin; taxanmediciner 
för cancer såsom docetaxel (Taxotere) och paklitaxel (Abraxane, Taxol); telitromycin (Ketek); 
teriflunomid (Aubagio); och troleandomycin (TAO) (ej tillgängligt i USA). Din läkare kan behöva ändra 
doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många andra mediciner kan 
också interagera med erlotinib, 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, ta dem flera timmar före eller flera timmar efter att du tagit erlotinib.

berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt johannesört.

tala om för din läkare om du behandlas eller nyligen har behandlats med kemoterapi eller strålbehandling 
(behandling för cancer som använder vågor av högenergipartiklar för att döda cancerceller). Tala även om 
för din läkare om du har eller någonsin har haft lungsjukdom eller infektion, magsår, divertikelsjukdom 
(tillstånd där onormala påsar bildas i tjocktarmen och kan bli inflammerade) eller lever- eller njursjukdom.

tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Du ska inte bli gravid medan du tar 
erlotinib och under minst 1 månad efter din sista dos. Tala med din läkare om preventivmetoder som 
du kan använda. Om du blir gravid, kontakta din läkare omedelbart. Erlotinib kan skada fostret.

tala om för din läkare om du ammar. Du bör inte amma under din behandling med erlotinib och i upp 
till 2 veckor efter din sista dos.

om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar 
erlotinib.

tala om för din läkare om du använder tobaksprodukter. Cigarettrökning kan minska effektiviteten av denna 
medicin.

planera för att undvika onödig eller långvarig exponering för solljus och att bära en hatt, andra 
skyddskläder, solglasögon och solskyddsmedel. Välj ett solskyddsmedel som har en solskyddsfaktor (SPF) 
på minst 15 och innehåller zinkoxid eller titandioxid. Exponering för solljus ökar risken för att du får utslag 
under din behandling med erlotinib.

du bör veta att erlotinib kan orsaka utslag och andra hudproblem. För att skydda din hud, använd en mild 
alkoholfri fuktighetskräm, tvätta huden med mild tvål och ta bort kosmetika med ett milt rengöringsmedel.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Undvik att äta grapefrukt och dricka grapefruktjuice när du tar detta läkemedel.
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För att förhindra diarré som kan orsakas av erlotinib, drick små klunkar av en vätska som en sockerfri 
sportdryck ofta under dagen, ät mild mat som kex och rostat bröd och undvik kryddig mat.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta nästa dos vid din ordinarie tid nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

diarre

aptitlöshet

illamående

kräkningar

halsbränna

gas

förstoppning

munsår

viktminskning

extrem trötthet

huvudvärk

ben- eller muskelsmärta

depression

ångest

domningar, sveda eller stickningar i händer eller fötter

svullnad av armar, händer, fötter, vrister eller underben

mörkare av huden

håravfall

förändringar i hårets och naglarnas utseende

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

utslag (kan se ut som akne och kan påverka huden i ansiktet, övre delen av bröstet eller ryggen)

blåsor, fjällande, torr eller sprucken hud

klåda, ömhet eller sveda i huden
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andnöd

hosta

feber eller frossa

tillväxt av ögonfransar på insidan av ögonlocket

svåra magsmärtor

torra, röda, smärtsamma, tårade eller irriterade ögon

suddig syn

ögonkänslighet för ljus

bröstsmärtor eller tryck

smärta i armar, nacke eller övre delen av ryggen

snabba, oregelbundna eller bultande hjärtslag

långsamt eller svårt tal

yrsel eller svimning

svaghet eller domningar i en arm eller ett ben

ovanliga blåmärken eller blödningar

svart och tjäraktig eller blodig avföring

spyor som är blodiga eller ser ut som kaffesump

sjunkna ögon

torr mun

minskad urinering

mörk urin

blek eller gul hud

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

Erlotinib 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
(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).
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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:

diarre

utslag

hat annan information bör jag veta?

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

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, 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

Tarceva®

Senast reviderad - 2017-03-15

Lär dig hur du citerar den här sidan
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