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Estramustin
uttalas som (es'' tra mus' tonåring)

hur är denna medicin utskriven?

Estramustin används för att behandla prostatacancer som har förvärrats eller spridit sig till andra delar av kroppen. 

Estramustin är i en klass av läkemedel som kallas antimikrotubulimedel. Det fungerar genom att stoppa tillväxten och 

spridningen av cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Estramustin kommer som en kapsel att ta genom munnen. Det tas vanligtvis med vatten 3 till 4 gånger om 
dagen minst en timme före eller två timmar efter måltider. Ta inte estramustin med mjölk, mjölkprodukter 
eller livsmedel som innehåller stora mängder kalcium. Ta estramustin vid ungefär samma tider varje dag. Följ 
anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du 
inte förstår. Ta estramustin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än 
vad din läkare har ordinerat.

Estramustin kan kontrollera spridningen av din cancer men botar den inte. Det kan ta upp till 3 
månader innan din läkare kan säga om denna medicin är till hjälp för ditt tillstånd. Se till att berätta för 
din läkare hur du mår under din behandling med estramustin. Fortsätt att ta estramustin även om du 
mår bra. Sluta inte ta estramustin utan att prata 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 estramustin,
berätta för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot estramustin, östradiol, kvävesenap eller 
andra läkemedel.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta.

om du tar kalciumtillskott eller antacida som innehåller kalcium som Alka-Mints, Tums eller Titralac, 
ta dem minst 2 timmar före eller 2 timmar efter estramustin.
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tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft en blodpropp, diabetes, högt blodtryck, en 
stroke, hjärtsjukdom, migrän, kramper, tillstånd som påverkar balansen mellan kalcium och fosfor i 
din kropp, såsom bisköldkörtelsjukdom, eller lever- eller njursjukdom.

du bör veta att estramustin endast är avsett för män. Estramustin kan orsaka fosterskador. Du bör 
använda effektiv preventivmedel om det finns en möjlighet att din partner kan bli gravid medan du tar 
estramustin. Kvinnor som är eller kan bli gravida bör inte ta estramustin. Om du tar estramustin 
medan du är gravid, kontakta din läkare omedelbart.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den 
missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

diarre

ömhet och förstoring i brösten

benkramper

trötthet

svårt att somna eller att sova

impotens (oförmåga att ha eller bibehålla en erektion)

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

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben

heshet

svårigheter att svälja eller andas

andnöd

bröstsmärta

yrsel eller svimning

talproblem

plötslig, svår huvudvärk

plötslig partiell eller fullständig synförlust
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svaghet eller domningar i en arm eller ett ben

smärta, rodnad eller svullnad i en arm eller ett ben

Estramustin 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 
estramustinkapslar i kylskåp.

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.

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 estramustin.

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.
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rand namn

Emcyt®
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