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Fludarabin injektion
uttalas som (floo dare' a been)

VIKTIG VARNING:

Fludarabininjektion måste ges under överinseende av en läkare som har erfarenhet av att ge 
kemoterapiläkemedel mot cancer.

Fludarabininjektion kan orsaka en minskning av antalet blodkroppar som bildas av din benmärg. Denna 
minskning kan få dig att utveckla farliga symtom och kan öka risken för att få en allvarlig eller livshotande 
infektion. Din läkare kan ordinera andra mediciner för att minska risken att du utvecklar en allvarlig 
infektion under din behandling. Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft ett lågt antal av 
någon typ av blodkroppar i ditt blod eller något tillstånd som påverkar ditt immunförsvar och om du 
någonsin har utvecklat en infektion på grund av att dina blodkroppsnivåer var för låga. Om du upplever 
något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: andnöd; snabb hjärtslag; huvudvärk; yrsel; 
blek hud; extrem trötthet; ovanlig blödning eller blåmärken; svart, tjäraktig eller blodig avföring; 
kräkningar som är blodiga eller som ser ut som kaffesump; och feber, frossa, hosta, ont i halsen, svår, 
smärtsam eller frekvent urinering eller andra tecken på infektion.

Fludarabininjektion kan också orsaka skador på nervsystemet. Om du upplever något av följande 
symtom, kontakta din läkare omedelbart: anfall, agitation, förvirring och koma (förlust av 
medvetande under en period).

Fludarabininjektion kan orsaka allvarliga eller livshotande tillstånd där kroppen attackerar och förstör 
sina egna blodkroppar. Tala om för din läkare om du någonsin har utvecklat denna typ av tillstånd efter 
att ha fått fludarabin tidigare. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare 
omedelbart: mörk urin, gul hud, små röda eller lila prickar på huden, näsblod, kraftiga 
menstruationsblödningar, blod i urinen, upphostning av blod eller andningssvårigheter på grund av 
blödning i halsen.

I en klinisk studie löpte personer med kronisk lymfatisk leukemi som använde fludarabininjektion 
tillsammans med pentostatin (Nipent) hög risk att utveckla allvarliga lungskador. I vissa fall orsakade denna 
lungskada döden. Därför kommer din läkare inte att ordinera fludarabininjektion som ska ges tillsammans 
med pentostatin (Nipent).
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Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa tester för att 
kontrollera din kropps svar på fludarabininjektion.

Tala med din läkare om riskerna med att få fludarabininjektion.

hur är denna medicin utskriven?

Fludarabin-injektion används för att behandla kronisk lymfatisk leukemi (KLL; en typ av cancer i de vita 
blodkropparna) hos vuxna som redan har behandlats med minst en annan medicin och inte blivit bättre. 
Fludarabininjektion är i en klass av läkemedel som kallas purinanaloger. Det fungerar genom att bromsa eller 
stoppa tillväxten av cancerceller i din kropp.

hur ska detta läkemedel användas?

Fludarabin-injektion kommer som ett pulver som ska läggas till vätska och injiceras under 30 minuter intravenöst (i 

en ven) av en läkare eller sjuksköterska på ett medicinskt kontor eller sjukhuspoliklinik. Det injiceras vanligtvis en 

gång om dagen i 5 dagar i rad. Denna behandlingsperiod kallas en cykel, och cykeln kan upprepas var 28:e dag 

under flera cykler.

Din läkare kan behöva skjuta upp behandlingen eller justera din dos om du upplever vissa biverkningar. Se till 
att berätta för din läkare hur du känner dig under din behandling med fludarabininjektion.

användningsområdena för detta läkemedel

Fludarabininjektion används också ibland för att behandla non-Hodgkins lymfom (NHL; cancer som börjar i en typ av 

vita blodkroppar som normalt bekämpar infektion) och mycosis fungoides (en typ av lymfom som påverkar huden). 

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 får fludarabininjektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot fludarabin, andra mediciner eller något av 
innehållsämnena i fludarabininjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna 
medicinen som anges i avsnittet VIKTIG VARNING eller cytarabin (Cytosar-U, DepoCyt). Din läkare 
kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

Berätta för din läkare om du har eller någonsin har haft njursjukdom. Berätta även för din läkare om alla 
andra kemoterapimediciner du har fått och om du någonsin har behandlats med strålbehandling 
(cancerbehandling som använder vågor av högenergipartiklar för att döda cancerceller ). Innan du får 
kemoterapi eller strålbehandling i framtiden, berätta för din läkare att du har behandlats med 
fludarabin.
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du bör veta att fludarabininjektion kan störa den normala menstruationscykeln (mens) hos kvinnor 
och kan stoppa spermieproduktionen hos män. Du ska dock inte utgå från att du eller din partner inte 
kan bli gravida. Om du är gravid eller ammar, bör du berätta för din läkare innan du börjar ta detta 
läkemedel. Du bör inte planera att skaffa barn medan du får fludarabininjektion eller under minst 6 
månader efter behandlingar. Använd en pålitlig preventivmetod för att förhindra graviditet under 
denna tid. Tala med din läkare för mer information. Fludarabininjektion kan skada fostret.

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

du bör veta att fludarabininjektion kan orsaka trötthet, svaghet, förvirring, agitation, kramper 
och synförändringar. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du vet hur detta läkemedel 
påverkar dig.

tala med din läkare innan du får några vaccinationer under din behandling med 
fludarabininjektion.

du bör veta att du kan utveckla en allvarlig eller livshotande reaktion om du behöver få en 
blodtransfusion under din behandling med fludarabininjektion eller när som helst efter din 
behandling. Se till att berätta för din läkare att du får eller har fått fludarabininjektion innan du får en 
blodtransfusion.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

aptitlöshet

illamående

kräkningar

förstoppning

diarre

munsår

håravfall

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

muskel- eller ledvärk

huvudvärk

depression

sömnproblem

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de 
som anges i avsnittet VIKTIG VARNING, kontakta din läkare omedelbart:
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bröstsmärtor eller obehag

snabba eller oregelbundna hjärtslag

hörselnedsättning

smärta längs sidan av kroppen

svullnad av armar, händer, fötter, vrister eller underben

utslag

nässelfeber

svårigheter att andas eller svälja

hud som skalar eller får blåsor

Fludarabininjektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem 
när du får 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).

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:

ovanliga blåmärken eller blödningar

feber, frossa, hosta, ont i halsen eller andra tecken på infektion

fördröjd blindhet

koma

hat annan information bör jag veta?

Fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor om fludarabininjektion.

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

Fludara®
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deras namn

2-Fluoro-ara-A Monofosfat, 2-Fluoro-ara AMP, FAMP
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