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Fulvestrant Injection
uttalas som (full ves' trant)

hur är denna medicin utskriven?

Fulvestrant-injektion används ensamt eller i kombination med ribociclib (Kisqali®) för att behandla en viss typ 
av hormonreceptorpositiv, avancerad bröstcancer (bröstcancer som beror på att hormoner som östrogen 
växer) eller bröstcancer har spridit sig till andra delar av kroppen hos kvinnor som har upplevt klimakteriet 
(livsförändring; slut av månatliga menstruationer) och har inte tidigare behandlats med ett 
antiöstrogenläkemedel som tamoxifen (Nolvadex). Fulvestrant-injektion används också ensamt eller i 
kombination med ribociclib (Kisqali®) för att behandla hormonreceptorpositiv, avancerad bröstcancer eller 
bröstcancer som har spridit sig till andra delar av kroppen hos kvinnor som har upplevt klimakteriet och vars 
bröstcancer har förvärrats efter att de behandlats med ett antiöstrogenläkemedel som tamoxifen. Fulvestrant-
injektion används också i kombination med palbociclib (Ibrance®) eller abemaciclib (Verzenio®) för att 
behandla hormonreceptorpositiv, avancerad bröstcancer hos kvinnor vars bröstcancer har spridit sig till andra 
delar av kroppen och har förvärrats efter att de behandlats med antiöstrogenmedicin som tamoxifen. 
Fulvestrant är i en klass av läkemedel som kallas östrogenreceptorantagonister. Det fungerar genom att 
blockera effekten av östrogen på cancerceller. Detta kan bromsa eller stoppa tillväxten av vissa brösttumörer 
som behöver östrogen för att växa.

hur ska detta läkemedel användas?

Fulvestrant kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras långsamt under 1 till 2 minuter i en muskel i 
skinkan. Fulvestrant administreras av en läkare eller sjuksköterska på en läkarmottagning. Det ges vanligtvis en 
gång varannan vecka under de första 3 doserna (dag 1, 15 och 29) och därefter en gång i månaden. Du 
kommer att få din dos medicin som två separata injektioner (en i varje skinka).

Fråga din läkare eller apotekspersonal 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 fulvestrant,
Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot fulvestrant, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i fulvestrantinjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
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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 
antikoagulantia (blodförtunnare) som warfarin (Coumadin, Jantoven). Din läkare kan behöva 
ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft några blödningsproblem eller leversjukdom.

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Du bör inte bli gravid medan du 
får fulvestrant och under minst 1 år efter att du fått den sista dosen. Tala med din läkare om 
preventivmetoder som du kan använda under din behandling. Din läkare kan också kontrollera om 
du är gravid inom 7 dagar innan du påbörjar behandlingen. Tala om för din läkare om du blir 
gravid under din behandling med fulvestrant. Fulvestrant kan skada fostret.

tala om för din läkare om du ammar. Du ska inte amma under din behandling med fulvestrant 
och under 1 år efter att du fått den sista dosen.

du bör veta att detta läkemedel kan minska fertiliteten hos män och kvinnor. Tala med din läkare 
om riskerna med att få fulvestrant.

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 missar ett möte för att få en dos fulvestrant, ring din läkare så snart som möjligt.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

kräkningar

förstoppning

diarre

magont

aptitlöshet

öm hals

munsår

svaghet

värmevallningar eller rodnad

huvudvärk

smärta i skelett, leder eller rygg

smärta, rodnad eller svullnad på platsen där din medicin injicerades

svullnad av händer, fötter, vrister eller underben
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yrsel

svårt att somna eller att sova

depression

ångest

nervositet

känslor av domningar, stickningar, stickningar eller sveda på huden

svettas

onormal vaginal blödning

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

andnöd

bröstsmärta

nässelfeber

utslag

klåda

svårigheter att andas eller svälja

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar eller ögon

smärta i nedre delen av ryggen eller benen

domningar, stickningar eller svaghet i benen

smärta i övre högra delen av magen

gulfärgning av huden eller ögonen

smärta eller sveda vid urinering

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

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.

Innan du gör något laboratorietest, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du får 
fulvestrant.
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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

Faslodex®
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