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Filgrastim injektion
uttalas som (fil gra' stim)

Lägga märke till:

Filgrastim-injektion, filgrastim-aafi-injektion, filgrastim-sndz-injektion och tbo-filgrastim-injektion är biologiska 

läkemedel (läkemedel gjorda av levande organismer). Biosimilar filgrastim-aafi-injektion, filgrastim-sndz-

injektion och tbo-filgrastim-injektion liknar i hög grad filgrastim-injektion och fungerar på samma sätt som 

filgrastim-injektion i kroppen. Därför kommer termen filgrastim injektionsprodukter att användas för att 

representera dessa mediciner i denna diskussion.

hur är denna medicin utskriven?

Filgrastim injektionsprodukter (Granix, Neupogen, Nivestym, Zarxio) används för att minska risken för infektion hos 

personer som har icke-myeloid cancer (cancer som inte involverar benmärgen) och som får kemoterapimediciner 

som kan minska antalet neutrofiler ( en typ av blodkroppar som behövs för att bekämpa infektion). Filgrastim-

injektionsprodukter (Neupogen, Nivestym, Zarxio) används också för att hjälpa till att öka antalet vita blodkroppar 

och minska tiden med feber hos personer med akut myeloid leukemi (AML; en typ av cancer i vita blodkroppar) som 

får behandling med cytostatika. Filgrastim injektionsprodukter (Neupogen, Nivestym, Zarxio) används också till 

personer som genomgår benmärgstransplantationer, Filgrastim-injektion (Neupogen) används också för att öka 

chansen att överleva hos personer som har utsatts för skadliga mängder strålning, vilket kan orsaka allvarliga och 

livshotande skador på din benmärg. Filgrastim ingår i en klass av läkemedel som kallas kolonistimulerande faktorer. 

Det fungerar genom att hjälpa kroppen att göra fler neutrofiler. Filgrastim-injektion (Neupogen) används också för 

att öka chansen att överleva hos personer som har utsatts för skadliga mängder strålning, vilket kan orsaka 

allvarliga och livshotande skador på din benmärg. Filgrastim ingår i en klass av läkemedel som kallas 

kolonistimulerande faktorer. Det fungerar genom att hjälpa kroppen att göra fler neutrofiler.

hur ska detta läkemedel användas?

Filgrastim injektionsprodukter kommer som en lösning (vätska) i injektionsflaskor och förfyllda sprutor för att injicera 

under huden eller i en ven. Det ges vanligtvis en gång om dagen, men filgrastim injektionsprodukter (Neupogen, 

Nivestym, Zarxio) kan ges två gånger om dagen när det används för att behandla svår kronisk neutropeni. Längden 

på din behandling beror på tillståndet du har och hur väl din kropp svarar på medicinen.
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Om du använder filgrastim injektionsprodukter för att minska risken för infektion, minska tiden med feber eller öka antalet vita blodkroppar under 

kemoterapi, kommer du att få din första dos av medicinen minst 24 timmar efter att du fått en dos av kemoterapi och kommer att fortsätta att få medicinen 

varje dag i upp till 2 veckor eller tills dina blodkroppar återgår till det normala. Om du använder filgrastim-injektionsprodukter för att minska risken för 

infektion under en benmärgstransplantation, kommer du att få medicinen minst 24 timmar efter att du fått kemoterapi och minst 24 timmar efter att 

benmärgen infunderats. Om du använder filgrastim injektionsprodukter för att förbereda ditt blod för leukaferes, du kommer att få din första dos minst 4 

dagar före den första leukaferesen och kommer att fortsätta att få medicinen fram till den sista leukaferesen. Om du använder filgrastim injektionsprodukter 

för att behandla svår kronisk neutropeni, kan du behöva använda medicinen under en längre tid. Om du använder filgrastim-injektion på grund av att du har 

utsatts för skadliga mängder strålning, kommer din läkare att övervaka dig noggrant och behandlingens längd beror på hur väl din kropp svarar på medicinen. 

Sluta inte använda filgrastim injektionsprodukter utan att tala med din läkare. Om du använder filgrastim-injektion på grund av att du har utsatts för skadliga 

mängder strålning, kommer din läkare att övervaka dig noggrant och behandlingens längd beror på hur väl din kropp svarar på medicinen. Sluta inte använda 

filgrastim injektionsprodukter utan att tala med din läkare. Om du använder filgrastim-injektion på grund av att du har utsatts för skadliga mängder strålning, 

kommer din läkare att övervaka dig noggrant och behandlingens längd beror på hur väl din kropp svarar på medicinen. Sluta inte använda filgrastim 

injektionsprodukter utan att tala med din läkare.

Filgrastiminjection-produkter kan ges till dig av en sjuksköterska eller annan vårdgivare, eller så kan du bli 
tillsagd att injicera medicinen under huden hemma. Om du eller en vårdgivare ska injicera filgrastim 
injektionsprodukter hemma, kommer en vårdgivare att visa dig eller din vårdgivare hur du injicerar medicinen. 
Se till att du förstår dessa anvisningar. Fråga din vårdgivare om du har några frågor. Använd filgrastim 
injektionsprodukter exakt enligt anvisningarna. Använd inte mer eller mindre av det eller använd det oftare än 
vad din läkare har ordinerat.

Skaka inte injektionsflaskor eller sprutor som innehåller filgrastimlösning. Titta alltid på filgrastim injektionsprodukter 

innan du injicerar. Använd inte om utgångsdatumet har passerat eller om filgrastimlösningen har partiklar eller ser 

skummig, grumlig eller missfärgad ut.

Använd varje spruta eller injektionsflaska endast en gång. Även om det fortfarande finns lite lösning kvar i sprutan eller injektionsflaskan, 

använd den inte igen. Kassera använda nålar, sprutor och injektionsflaskor i en punkteringssäker behållare. Tala med din läkare eller 

apotekspersonal om hur du gör dig av med den punkteringssäkra behållaren.

Din läkare kan börja med en låg dos av filgrastim injektionsprodukter och gradvis öka din dos. Din 
läkare kan också minska din dos, beroende på hur din kropp reagerar på medicinen.

Om du använder filgrastim injektionsprodukter för att behandla svår kronisk neutropeni, bör du veta att detta 

läkemedel kommer att kontrollera ditt tillstånd men inte bota det. Fortsätt att använda filgrastim 

injektionsprodukter även om du mår bra. Sluta inte använda filgrastim injektionsprodukter utan att tala med din 

läkare.

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

användningsområdena för detta läkemedel

Filgrastim-injektionsprodukter används också ibland för att behandla vissa typer av myelodysplastiskt 
syndrom (en grupp tillstånd där benmärgen producerar blodkroppar som är missformade och inte 
producerar tillräckligt med friska blodkroppar) och aplastisk anemi (ett tillstånd där benmärgen bildar 
inte tillräckligt med blodkroppar). Filgrastim injektionsprodukter är också ibland vana vid
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minska risken för infektion hos personer som har humant immunbristvirus (HIV) eller personer 
som tar vissa mediciner som minskar antalet neutrofiler. Tala med din läkare om riskerna med att 
använda denna medicin för ditt tillstånd.

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

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder filgrastim injektionsprodukter,

Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot filgrastim, pegfilgrastim (Neulasta), andra 
läkemedel eller något av innehållsämnena i filgrastim injektionsprodukter. Tala även om för din läkare om du eller 
personen som ska injicera filgrastim injektionsprodukter (Neupogen, Zarxio) är allergisk mot latex.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina 
mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du behandlas med strålbehandling och om du har eller någonsin har haft 
kronisk myeloisk leukemi (en långsamt fortskridande sjukdom där för många vita blodkroppar 
bildas i benmärgen) eller myelodysplasi (problem med benmärgsceller som kan utvecklas till 
leukemi).

tala om för din läkare om du har sicklecellssjukdom (en blodsjukdom som kan orsaka smärtsamma kriser, ett 
lågt antal röda blodkroppar, infektion och skador på de inre organen). Om du har sicklecellssjukdom kan det 
vara större risk att du får en kris under din behandling med filgrastim injektionsprodukter. Drick mycket vätska 
under din behandling med filgrastim injektionsprodukter och kontakta din läkare omedelbart om du har en 
sicklecellskris under din behandling.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du 
använder filgrastim injektionsprodukter, kontakta din läkare.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du använder 
filgrastim injektionsprodukter.

du bör veta att filgrastim injektionsprodukter minskar risken för infektion, men förhindrar inte alla 
infektioner som kan utvecklas under eller efter kemoterapi. Ring din läkare om du utvecklar tecken på 
infektion som feber; frossa; utslag; öm hals; diarre; eller rodnad, svullnad eller smärta runt ett skärsår eller 
sår.

om du får filgrastimlösning på huden, tvätta området med tvål och vatten. Om filgrastim-lösning 
kommer i ögat, skölj ögat noggrant med vatten.

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?

Om du ska injicera filgrastim injektionsprodukt hemma, tala med din läkare om vad du ska göra om du 
glömmer att injicera medicinen enligt schemat.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?
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Filgrastim injektionsprodukter kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

rodnad, svullnad, blåmärken, klåda eller en knöl på platsen där läkemedlet injicerades

ben-, led-, rygg-, arm-, ben-, mun-, hals- eller muskelvärk

huvudvärk

utslag

förstoppning

diarre

illamående

kräkningar

aptitlöshet

svårt att somna eller att sova

nedsatt känsel

håravfall

näsblod

trötthet, brist på energi

mår dåligt

yrsel

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

smärta i vänster övre del av magen eller spetsen på vänster axel

feber, andnöd, andningssvårigheter, snabb andning

svårt att andas, hosta upp blod

feber, buksmärtor, ryggont, illamående

svullnad av magområdet eller annan svullnad, minskad urinering, andningssvårigheter, yrsel, 
trötthet

utslag, nässelfeber, klåda, svullnad i ansikte, ögon eller mun, väsande andning, andnöd

ovanliga blödningar eller blåmärken, lila märken under huden, röd hud

minskad urinering, mörk eller blodig urin, svullnad i ansikte eller vrister

smärtsam, brådskande eller frekvent urinering

Vissa personer som använde filgrastim injektionsprodukter för att behandla svår kronisk neutropeni utvecklade 

leukemi (cancer som börjar i benmärgen) eller förändringar i benmärgscellerna som visar att leukemi kan 

utvecklas i framtiden. Personer som har svår kronisk neutropeni kan utveckla leukemi även om de inte använder 

filgrastim. Det finns inte tillräckligt med information för att avgöra om filgrastim injektion
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produkter ökar chansen att personer med svår kronisk neutropeni utvecklar leukemi. Tala med din läkare 
om riskerna med att använda detta läkemedel.

Filgrastim injektionsprodukter kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga 

problem när du använder denna medicin.

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 
filgrastim injektionsprodukter i kylskåp. Om du av misstag fryser ned filgrastim (Neupogen, Nivestym, 
Zarxio), kan du låta det tina i kylen. Men om du fryser in samma spruta eller injektionsflaska med 
filgrastim en andra gång, bör du kassera den sprutan eller injektionsflaskan. Filgrastim (Neupogen, 
Nivestym, Zarxio) kan förvaras i rumstemperatur i upp till 24 timmar men bör förvaras borta från direkt 
solljus. Filgrastim (Granix) kan förvaras i frysen i upp till 24 timmar, eller kan förvaras i rumstemperatur i 
upp till 5 dagar men bör skyddas från ljus.

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]

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.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://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 filgrastim-injektionsprodukter.

Innan du genomför en benavbildningsstudie, berätta för din läkare och teknikern att du använder filgrastim-

injektionsprodukter. Filgrastim injektionsprodukter kan påverka resultaten av denna typ av studier.

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

Granix®(tbo-filgrastim)

Neupogen®(filgrastim)

Nivestym®(filgrastim-aafi)

Zarxio®(filgrastim-sndz)

deras namn

Granulocytkolonistimulerande faktor

G-CSF

Rekombinant Metionyl Human G-CSF
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