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Peginterferon Alfa-2a injektion
uttalas som (peg in ter feer' on)

VIKTIG VARNING:

Peginterferon alfa-2a kan orsaka eller förvärra följande tillstånd, som kan vara allvarliga eller orsaka dödsfall: infektioner; psykisk 

sjukdom inklusive depression, humör och beteendeproblem, eller tankar på att skada eller ta livet av dig; börja använda gatudroger 

igen om du använde dem tidigare; ischemiska störningar (tillstånd där det finns dålig blodtillförsel till ett område av kroppen) såsom 

angina (bröstsmärta), hjärtinfarkt, stroke eller kolit (inflammation i tarmarna); och autoimmuna störningar (tillstånd där 

immunsystemet angriper en eller flera delar av kroppen) som kan påverka blodet, lederna, njurarna, levern, lungorna, musklerna, 

huden eller sköldkörteln. Tala om för din läkare om du har en infektion; eller om du har eller någonsin har haft en autoimmun 

sjukdom; ateroskleros (förträngning av blodkärlen från fettavlagringar); cancer; bröstsmärta; kolit; diabetes; hjärtattack; högt 

blodtryck; högt kolesterol; HIV (humant immunbristvirus) eller AIDS (förvärvat immunbristsyndrom); oregelbunden hjärtrytm; 

psykisk sjukdom inklusive depression, ångest eller att tänka på eller försöka ta livet av sig själv; annan leversjukdom än hepatit B 

eller C; eller hjärt-, njur-, lung- eller sköldkörtelsjukdom. Tala också om för din läkare om du dricker eller någonsin har druckit stora 

mängder alkohol, eller om du använder eller någonsin har använt gatudroger eller har överanvänt receptbelagda mediciner. Om du 

upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: blodig diarré eller tarmrörelser; magsmärtor, ömhet eller 

svullnad; bröstsmärta; oregelbunden hjärtrytm; svaghet; förlust av koordination; domningar; förändringar i ditt humör eller 

beteende; depression; irritabilitet; ångest; tankar på att döda eller skada dig själv; hallucinerande (att se saker eller höra röster som 

inte finns); frenetiskt eller onormalt upphetsat humör; förlust av kontakt med verkligheten; aggressivt beteende; svårt att andas; 

feber, frossa, hosta, ont i halsen eller andra tecken på infektion; hosta upp gult eller rosa slem; sveda eller smärta när man kissar, 

eller kissar oftare; ovanlig blödning eller blåmärken; mörkfärgad urin; ljusa tarmrörelser; extrem trötthet; gulfärgning av huden eller 

ögonen; svår muskel- eller ledsmärta; eller försämring av en autoimmun sjukdom. eller kissa oftare; ovanlig blödning eller 

blåmärken; mörkfärgad urin; ljusa tarmrörelser; extrem trötthet; gulfärgning av huden eller ögonen; svår muskel- eller ledsmärta; 

eller försämring av en autoimmun sjukdom. eller kissa oftare; ovanlig blödning eller blåmärken; mörkfärgad urin; ljusa tarmrörelser; 

extrem trötthet; gulfärgning av huden eller ögonen; svår muskel- eller ledsmärta; eller försämring av en autoimmun sjukdom.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa tester för att 
kontrollera din kropps svar på peginterferon alfa-2a.

Din läkare och apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad 
(läkemedelsguide) när du påbörjar behandling med peginterferon alfa-2a och varje gång du fyller på 
ditt recept. Läs informationen noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några 
frågor. Du kan också besöka Food and Drug Administration (FDA) webbplats
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(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

Tala med din läkare om riskerna med att använda peginterferon alfa-2a.

hur är denna medicin utskriven?

Peginterferon alfa-2a används ensamt eller i kombination med andra läkemedel för att behandla kronisk (långvarig) 
hepatit C-infektion (svullnad av levern orsakad av ett virus) hos personer som visar tecken på leverskada. 
Peginterferon alfa-2a används också för att behandla kronisk hepatit B-infektion (svullnad av levern orsakad av ett 
virus) hos personer som visar tecken på leverskada. Peginterferon alfa-2a ingår i en klass av läkemedel som kallas 
interferoner. Peginterferon är en kombination av interferon och polyetylenglykol, som hjälper interferonet att hålla 
sig aktivt i kroppen under en längre tid. Peginterferon verkar genom att minska mängden hepatit C-virus (HCV) eller 
hepatit B-virus (HBV) i kroppen. Peginterferon alfa-2a kanske inte botar hepatit C eller hepatit B eller hindrar dig från 
att utveckla komplikationer av hepatit C eller hepatit B såsom cirros (ärrbildning) i levern, leversvikt eller levercancer. 
Peginterferon alfa-2a kanske inte förhindrar spridningen av hepatit C eller hepatit B till andra människor.

hur ska detta läkemedel användas?

Peginterferon alfa-2a kommer som en lösning (vätska) i en injektionsflaska, en förfylld spruta och en 
engångsautoinjektor för att injicera subkutant (i fettskiktet precis under huden). Det injiceras vanligtvis en gång i 
veckan, samma veckodag och vid ungefär samma tid på dagen. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och 
be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Använd peginterferon alfa-2a exakt enligt 
anvisningarna. Använd inte mer eller mindre av denna medicin eller använd den oftare än vad din läkare har 
ordinerat.

Din läkare kommer förmodligen att börja med en genomsnittlig dos av peginterferon alfa-2a. Din läkare kan 
minska din dos om du upplever allvarliga biverkningar av medicinen. Var noga med att berätta för din läkare 
hur du mår under behandlingen och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har frågor om hur mycket 
medicin du ska ta.

Fortsätt att använda peginterferon alfa-2a även om du mår bra. Sluta inte använda peginterferon alfa-2a 

utan att prata med din läkare.

Använd endast det märke och den typ av interferon som din läkare har ordinerat. Använd inte interferon av ett 
annat märke eller byt mellan peginterferon alfa-2a i injektionsflaskor, förfyllda sprutor och 
engångsautoinjektorer utan att prata med din läkare. Om du byter till ett annat märke eller typ av interferon kan 
din dos behöva ändras.

Du kan injicera peginterferon alfa-2a själv eller låta en vän eller släkting ge dig injektionerna. Innan du 
använder peginterferon alfa-2a för första gången bör du och personen som ska ge injektionerna läsa 
tillverkarens information för patienten som följer med det. Be din läkare eller apotekspersonal visa dig eller 
den person som ska injicera läkemedlet hur du ska injicera det. Om en annan
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person kommer att injicera medicinen åt dig, se till att han eller hon vet hur man undviker nålstick av 
misstag för att förhindra spridning av hepatit.

Du kan injicera peginterferon alfa-2a var som helst på magen eller låren, förutom naveln (navel) och 
midjan. Använd en annan plats för varje injektion. Använd inte samma injektionsställe två gånger i 
rad. Injicera inte peginterferon alfa-2a i ett område där huden är öm, röd, blåmärken, ärr, infekterad 
eller onormal på något sätt.

Om du inte får hela den ordinerade dosen på grund av ett problem (som läckage runt injektionsstället), 
kontakta din läkare.

Återanvänd aldrig sprutor, nålar eller injektionsflaskor med peginterferon alfa-2a. Kassera använda nålar och sprutor i en 

punkteringssäker behållare. Tala med din läkare eller apotekspersonal om hur du gör dig av med den punkteringssäkra 

behållaren.

Innan du använder peginterferon alfa-2a, titta noga på lösningen i injektionsflaskan, den förfyllda sprutan eller autoinjektorn. Skaka 

inte injektionsflaskor, sprutor eller autoinjektorer som innehåller peginterferon alfa-2a. Läkemedlet ska vara klart och fritt från flytande 

partiklar. Kontrollera injektionsflaskan eller sprutan för att säkerställa att det inte finns några läckor och kontrollera utgångsdatumet. 

Använd inte lösningen om den är utgången, missfärgad, grumlig, innehåller partiklar eller är i en läckande injektionsflaska eller spruta. 

Använd en ny lösning och visa den skadade eller utgångna lösningen för din läkare eller apotekspersonal.

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 använder peginterferon alfa-2a,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot peginterferon alfa-2a, andra alfa-interferoner, 
andra mediciner, bensylalkohol eller polyetylenglykol (PEG). Fråga din läkare om du inte är säker på om ett 
läkemedel du är allergisk mot är ett alfa-interferon.

tala om för din läkare om du någonsin har fått interferon alfa-injektion för att behandla hepatit C-infektion.

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 något av 
följande: vissa läkemedel mot HIV eller AIDS som abacavir (Ziagen, i Epzicom, i Trizivir), didanosin (ddI 
eller Videx), emtricitabin (Emtriva, i Truvada), lamivudin (Epivir, i Combivir, i Epzicom, i Trizivir), 
stavudin (Zerit), tenofovir (Viread, i Truvada), zalcitabin (HIVID) och zidovudin (Retrovir, i Combivir, i 
Trizivir); metadon (dolofin, metados); mexiletin (Mexitil); naproxen (Aleve, Anaprox, Naprosyn, andra); 
riluzol (Rilutek); takrin (Cognex); telbivudin (Tyzeka); och teofyllin (TheoDur, andra). Din läkare kan 
behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare eller apotekspersonal om du någonsin har genomgått en organtransplantation (operation för att ersätta ett 

organ i kroppen). Tala även om för din läkare om du har eller någonsin har haft något av de tillstånd som nämns i
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VIKTIG VARNING eller något av följande: anemi (röda blodkroppar för inte tillräckligt med syre till andra 
delar av kroppen), eller problem med dina ögon eller bukspottkörteln.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Peginterferon alfa-2a kan 
skada fostret eller få dig att få missfall (förlora ditt barn). Tala med din läkare om att använda 
preventivmedel medan du tar denna medicin. Du bör inte amma medan du tar detta läkemedel.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar 
peginterferon alfa-2a.

du bör veta att peginterferon alfa-2a kan göra dig yr, förvirrad eller dåsig. Kör inte bil eller använd 
maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

drick inte alkohol medan du tar peginterferon alfa-2a. Alkohol kan göra din leversjukdom värre.

du bör veta att du kan uppleva influensaliknande symtom som huvudvärk, feber, frossa, trötthet, 
muskelvärk och ledvärk under din behandling med peginterferon alfa-2a. Om dessa symtom är 
besvärande, fråga din läkare om du ska ta ett receptfritt smärtstillande och febernedsättande 
läkemedel innan du injicerar varje dos av peginterferon alfa-2a. Du kanske vill injicera peginterferon 
alfa-2a vid sänggåendet så att du kan sova igenom symptomen.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Drick mycket vätska medan du tar denna medicin.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du kommer ihåg den missade dosen inte längre än 2 dagar efter att du var planerad att injicera den, 
injicera den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Injicera sedan din nästa dos på din ordinarie dag 
följande vecka. Om det har gått mer än 2 dagar sedan den dag du skulle injicera läkemedlet, fråga din läkare 
eller apotekspersonal vad du ska göra. Använd inte en dubbel dos eller använd inte mer än en dos på 1 
vecka för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Peginterferon alfa-2a kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

blåmärken, smärta, rodnad, svullnad eller irritation på platsen där du injicerade peginterferon alfa-2a

orolig mage

kräkningar

halsbränna

torr mun

aptitlöshet

viktminskning

diarre

torr eller kliande hud
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håravfall

svårt att somna eller att sova

trötthet

svaghet

svårigheter att koncentrera sig eller komma ihåg

svettas

yrsel

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Följande symtom är ovanliga, men om du upplever 
något av dem, eller de som anges i avsnittet VIKTIG VARNING eller avsnittet SÄRSKILDA 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, kontakta din läkare omedelbart:

dimsyn, synförändringar eller synförlust

smärta i nedre delen av ryggen

utslag

nässelfeber

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

svårt att svälja

heshet

Peginterferon alfa-2a 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, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
kylen, men frys den inte. Lämna inte peginterferon alfa-2a utanför kylskåpet i mer än 24 timmar (1 dag). 
Håll peginterferon alfa-2a borta från ljus.

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
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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.

Om offret inte har kollapsat, ring läkaren som ordinerat denna medicin. Läkaren kanske vill beställa 
laboratorietester.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

trötthet

ovanlig blödning eller blåmärken

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

hat annan information bör jag veta?

Låt inte någon annan använda 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. Denna lista bör du ta med 
dig 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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