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Pemetrexed injektion
uttalas som (pem'' e trex' ed)

hur är denna medicin utskriven?

Pemetrexed-injektion används i kombination med andra kemoterapimediciner som en första behandling 
för en viss typ av icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som har spridit sig till närliggande vävnader eller till 
andra delar av kroppen. Pemetrexed-injektion används också ensamt för att behandla NSCLC som 
pågående behandling hos personer som redan har fått vissa kemoterapimediciner och vars cancer inte 
har förvärrats och hos personer som inte kunde behandlas framgångsrikt med andra 
kemoterapimediciner. Pemetrexed-injektion är också i kombination med en annan kemoterapimedicin 
som en första behandling för malignt pleuralt mesoteliom (en typ av cancer som påverkar insidan av 
brösthålan) hos personer som inte kan behandlas med kirurgi. Pemetrexed är i en klass av läkemedel som 
kallas antifolat antineoplastiska medel.

hur ska detta läkemedel användas?

Pemetrexed-injektion kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras i en ven under 10 minuter. Pemetrexed-injektion 

administreras av en läkare eller sjuksköterska på ett medicinskt kontor eller infusionscenter. Det ges vanligtvis en gång var 

21:e dag.

Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att ta andra mediciner, såsom folsyra (ett vitamin), vitamin B12, och 
en kortikosteroid som dexametason för att minska några av biverkningarna av denna medicin. Din läkare kommer 
att ge dig anvisningar för hur du tar dessa mediciner. Följ din läkares anvisningar noggrant. Be din läkare eller 
apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Om du missar en dos av något av dessa läkemedel, ring din 
läkare.

Din läkare kommer att säga till dig att ta regelbundna blodprover före och under behandlingen med pemetrexed-

injektion. Din läkare kan ändra din dos av pemetrexed-injektion, skjuta upp behandlingen eller avbryta behandlingen 

permanent baserat på resultaten av blodproverna.

Fråga din apotekspersonal eller läkare 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.
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bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du får pemetrexed-injektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot pemetrexed, mannitol (Osmitrol), andra 
läkemedel eller något av innehållsämnena i pemetrexed-injektion. Fråga din apotekspersonal eller kontrollera 
tillverkarens patientinformation för 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 ibuprofen 
(Advil, Motrin). Du ska inte ta ibuprofen två dagar före, dagen för eller under två dagar efter att du fått 
pemetrexed-injektion. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig 
noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har genomgått strålbehandling eller har eller någonsin har haft njursjukdom.

tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid, eller om du planerar att skaffa barn. Om 
du är kvinna bör du använda en pålitlig preventivmetod medan du får pemetrexed-injektion och i minst 6 
månader efter den sista dosen. Om du är man bör du och din kvinnliga partner använda effektiv 
preventivmedel medan du får pemetrexed-injektion och i 3 månader efter den sista dosen. Om du eller din 
partner blir gravid medan du använder denna medicin, kontakta din läkare. Pemetrexed-injektion kan 
skada fostret.

tala om för din läkare om du ammar. Du bör inte amma under din behandling med 
pemetrexed-injektion och under 1 vecka efter den sista dosen.

du bör veta att pemetrexed-injektion kan orsaka fertilitetsproblem hos män som kan påverka din förmåga 
att skaffa barn. Det är inte känt om dessa effekter är reversibla. Tala med din läkare om riskerna med att få 
pemetrexed-injektion.

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 pemetrexed-injektion, ring din läkare så snart som 
möjligt.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

kräkningar

diarre

förstoppning

aptitlöshet

viktminskning

trötthet
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svårt att somna eller att sova

ledvärk

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

blåsor, hudsår, hudflossning eller smärtsamma sår i munnen, läpparna, näsan, halsen eller underlivet

svullnad, blåsor eller utslag som ser ut som en solbränna i ett område som tidigare behandlats med strålning

ovanlig blödning eller blåmärken

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

bröstsmärta

snabba hjärtslag

svårigheter att andas eller svälja

långsamt eller svårt tal

extrem trötthet eller svaghet

yrsel eller svimning

svaghet eller domningar i en arm eller ett ben

smärta, sveda, domningar eller stickningar i händer eller fötter

blek hud

huvudvärk

nässelfeber

klåda

minskad urinering

Pemetrexed-injektion 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 och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 

kontrollera din kropps svar på pemetrexed-injektion.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, såväl som alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra dieter.
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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.

rand namn

Alimta®
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