
Zoladex LA-10,8 mg implantat
goserelin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel eftersom den innehåller viktig 
information för dig.
• Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.

• Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

• Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om 
deras tecken på sjukdom är desamma som dina.

• Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella biverkningar 

som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

Vad finns i denna broschyr:

1. Vad Zoladex LA är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zoladex LA
3. Hur du använder Zoladex LA
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zoladex LA ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

Det mesta av informationen i denna broschyr gäller både män och kvinnor.
• Där information endast gäller män framgår det av rubriken Information för män.
• Där information endast gäller kvinnor framgår det av rubriken Information för kvinnor.

1. Vad Zoladex LA är och vad det används för

Zoladex LA innehåller ett läkemedel som kallas goserelin. Detta tillhör en grupp läkemedel som kallas "LHRH-
analoger".

Användning av Zoladex LA av män
Hos män används Zoladex LA för att behandla prostatacancer. Det fungerar genom att minska mängden 
"testosteron" (ett hormon) som produceras av din kropp.

Användning av Zoladex LA av kvinnor Hos 

kvinnor används Zoladex LA för att:

• Behandla tidig och avancerad bröstcancer som är hormonberoende.

Hos kvinnor verkar Zoladex LA genom att minska mängden "östrogen" (ett hormon) som produceras av 
din kropp.

2. Vad du behöver veta innan du använder Zoladex LA

Använd inte Zoladex LA:
• om du är allergisk mot goserelin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
• om du är gravid eller ammar (se avsnittet "Graviditet och amning" nedan).

Har inte Zoladex LA om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare, 
apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Zoladex LA.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Om du går in på sjukhus, berätta för sjukvårdspersonalen att du har Zoladex LA.
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Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Zoladex LA:

• om du har högt blodtryck.
• om du har hjärt- eller kärlsjukdomar, inklusive hjärtrytmproblem (arytmi), eller 

behandlas med läkemedel mot dessa tillstånd. Risken för hjärtrytmproblem kan öka vid 
användning av Zoladex LA.

• Om du har något tillstånd som påverkar styrkan i dina ben, särskilt om du är en storkonsument, röker, har 
en familjehistoria av osteoporos (ett tillstånd som påverkar styrkan i dina ben), har en dålig kost eller tar 
antikonvulsiva medel ( läkemedel mot epilepsi eller anfall) eller kortikosteroider (steroider).

Det har rapporterats om depression hos patienter som tar Zoladex som kan vara svår. Om du 
tar Zoladex och utvecklar nedstämdhet, informera din läkare.

Läkemedel av denna typ kan orsaka en minskning av benkalcium (förtunning av ben).

Barn
Zoladex LA ska inte ges till barn.

Information för män
Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Zoladex:

• om du har problem med att kissa (vatten) eller problem med ryggen.
• om du har diabetes. 
Information för kvinnor
• Försämring av symtomen på din bröstcancer i början av behandlingen. Detta kan inkludera en ökning av 

smärta eller en ökning av storleken på den drabbade vävnaden. Dessa effekter varar vanligtvis inte länge 
och de försvinner vanligtvis när behandlingen med Zoladex LA fortsätter. Men om symtomen fortsätter eller 
om du känner dig obekväm,prata med din läkare.

Andra läkemedel och Zoladex LA

Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta 
andra läkemedel. Detta inkluderar läkemedel som du köper receptfritt och naturläkemedel.

Zoladex LA kan störa vissa läkemedel som används för att behandla hjärtrytmproblem (t.ex. kinidin, prokainamid, 
amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmproblem när de används tillsammans med vissa andra 
läkemedel (t.ex. metadon (används för smärtlindring och ingår i läkemedlet). missbruksavgiftning), moxifloxacin (ett 
antibiotikum), antipsykotika som används vid allvarliga psykiska sjukdomar).

Graviditet, amning och fertilitet
• Ta inte Zoladex om du är gravid eller ammar.
• Ta inte Zoladex om du försöker bli gravid (såvida inte Zoladex används som en del av en 

behandling mot infertilitet).
• Använd inte "p-piller" (p-piller) medan du tar Zoladex. Använd barriärmetoder för 

preventivmedel, såsom kondom eller membran (keps).

Köra bil och använda maskiner
Zoladex LA kommer sannolikt inte att påverka din förmåga att köra bil eller använda några verktyg eller maskiner.

3. Hur du använder Zoladex LA

• Zoladex LA 10,8 mg implantat kommer att injiceras under huden på magen var 12:e vecka. Detta kommer 
att göras av din läkare eller sjuksköterska.

• Det är viktigt att du fortsätter med Zoladex LA-behandling, även om du mår bra.
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• Fortsätt med denna behandling tills din läkare beslutar att det är dags för dig att sluta.

• Zoladex LA måste påbörjas minst 6-8 veckor innan du påbörjar behandling med en 
aromatashämmare och bör fortsätta under hela behandlingen med aromatashämmaren.

Ditt nästa möte
• Du bör få en Zoladex LA-injektion var 12:e vecka.
• Påminn alltid läkaren eller sjuksköterskan att boka en tid för din nästa injektion.
• Om du får en tid för din nästa injektion som är tidigare eller senare än 12 veckor från din senaste injektion, 

berätta för din läkare eller sjuksköterska.
• Om det har gått mer än 12 veckor sedan din senaste injektion, kontakta din läkare eller sjuksköterska så att 

du kan få din injektion så snart som möjligt.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar kan inträffa hos män eller kvinnor:

Allergiska reaktioner:
Dessa är sällsynta. Symtomen kan inkludera plötslig uppkomst av:
• Utslag, klåda eller nässelutslag på huden.

• Svullnad i ansikte, läppar eller tunga eller andra delar av kroppen.
• Andnöd, väsande andning eller andningssvårigheter. 
Om detta händer dig,uppsök genast en läkare.

Skada på injektionsstället (inklusive skador på blodkärl i buken) har rapporterats efter injektion av 
Zoladex LA. I mycket sällsynta fall har detta orsakat allvarliga blödningar.Kontakta din läkare 
omedelbartom du upplever något av följande symtom:
• Buksmärtor.
• Utspänd buk.
• Andnöd.
• Yrsel.
• Lågt blodtryck och/eller förändrade medvetandenivåer.

Andra möjliga biverkningar:
Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

• Värmevallningar och svettningar. Ibland kan dessa biverkningar fortsätta under en tid (möjligen månader) efter 
avslutad behandling med Zoladex.

• En minskad sexlust och impotens.
• Smärta, blåmärken, blödning, rodnad eller svullnad där Zoladex LA injiceras.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

• Smärta i nedre delen av ryggen eller problem med urinering. Om detta händer,prata med din läkare.

• Bensmärta i början av behandlingen. Om detta händer,prata med din läkare.
• Tillfällig försämring av symtomen på din cancer i början av behandlingen.
• Förtunning av dina ben.
• Ökar blodsockernivåer.
• Stickningar i fingrar eller tår.
• Hudutslag.
• Håravfall.
• Viktökning.
• Smärta i lederna.
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• Nedsatt hjärtfunktion eller hjärtinfarkt.
• Förändringar i blodtrycket.
• Svullnad och ömhet i dina bröst.
• Förändringar i ditt humör (inklusive depression).

Mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

• Psykiatriska problem som kallas psykotiska störningar som kan inkludera hallucinationer (att se, känna eller 
höra saker som inte finns där), störda tankar och personlighetsförändringar. Detta är mycket sällsynt.

• Utvecklingen av en tumör i hypofysen i ditt huvud eller, om du redan har en tumör i din 
hypofys, kan Zoladex LA få tumören att blöda eller kollapsa. Dessa effekter är mycket 
sällsynta. Hypofystumörer kan orsaka svår huvudvärk, illamående, synförlust och att bli 
medvetslös.

Okänd (frekvens kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data)

• Förändringar i ditt blod.
• Leverproblem inklusive gulsot.
• En blodpropp i lungorna som orsakar bröstsmärtor eller andnöd.
• Inflammation i lungorna. Symtomen kan vara som lunginflammation (som känsla av andfåddhet 

och hosta).
• Förändringar i EKG (QT-förlängning).

Information för män

Följande biverkningar kan inträffa hos män: Mycket vanliga 
(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)
• Impotens.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

• Smärta i nedre delen av ryggen eller problem med urinering. Om detta händer,prata med din läkare.

• Bensmärta i början av behandlingen. Om detta händer,prata med din läkare.
• Nedsatt hjärtfunktion eller hjärtinfarkt.
• Svullnad och ömhet i dina bröst.
• Ökar blodsockernivåer.

Information för kvinnor

Följande biverkningar kan inträffa hos kvinnor: Mycket vanliga 
(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)
• Torrhet i slidan.
• En förändring i bröststorlek.

• Akne har rapporterats mycket vanligt (ofta inom en månad efter påbörjad behandling).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

• Huvudvärk.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

• Små cystor (svullnad) på äggstockarna som kan orsaka smärta. Dessa försvinner vanligtvis utan 
behandling.

• Vissa kvinnor går in i klimakteriet tidigt under behandlingen med Zoladex LA, och deras mens återkommer 
inte när behandlingen med Zoladex LA avbryts.

Okänd (frekvens kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data)
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• Blöder från slidan. Detta inträffar mest sannolikt under den första månaden efter start av Zoladex LA och 
bör sluta av sig själv. Men om det fortsätter eller om du känner dig obekväm,prata med din läkare.

• En lätt ökning av symtomen på myom, såsom smärta.

Oroa dig inte för denna lista över möjliga biverkningar. Du kanske inte får någon av dem.

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Yellow Card Scheme, 
webbplats:www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store. Genom att 
rapportera biverkningar kan du bidra till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

5. Hur Zoladex LA ska förvaras

• Din läkare kan ge dig ett recept så att du kan få din medicin på apoteket och ge den till din 
läkare när du träffar honom eller henne igen.

• Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
• Förvara den i originalförpackningen och bryt inte förseglingen.
• Förvara den inte över 25°C.
• Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen. Utgångsdatumet avser den 

sista dagen i den månaden.
• Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du slänger 

mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad Zoladex LA 10,8 mg implantat innehåller
Den aktiva substansen är goserelin. Varje Zoladex LA 10,8 mg implantat innehåller 10,8 mg goserelin. 
Det andra innehållsämnet är laktid/glykolidsampolymer som är en inaktiv substans.

Hur Zoladex LA 10,8 mg implantat ser ut och förpackningens innehåll
Zoladex LA 10,8 mg implantat kommer som ett implantat (en mycket liten pellet) i en förfylld spruta, redo att användas av 
läkaren eller sjuksköterskan.

Zoladex LA 10,8 mg implantat tillverkas i förpackningar med ett implantat (injektion).

Innehavare av godkännande för försäljning

AstraZeneca UK Limited, 
600 Capability Green,
Luton, LU1 3LU,
STORBRITANNIEN.

Tillverkare

AstraZeneca UK Limited, 
Silk Road Business Park, 
Macclesfield, Cheshire, 
SK10 2NA,
STORBRITANNIEN.

Denna broschyr reviderades senast 11/2021
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© AstraZeneca 2021

Zoladex är ett registrerat varumärke som tillhör AstraZeneca-koncernen.

ONC 21 0036a

Andra informationskällor

För att lyssna på eller begära en kopia av denna broschyr i punktskrift, 
storstilt eller ljud, ring gratis:

0800 198 5000 (endast Storbritannien)

Var beredd att ge följande information:
Produktnamn
Referensnummer

Zoladex LA 10,8 mg implantat 
17901/0065

Detta är en tjänst som tillhandahålls av Royal National Institute of Blind 
People.
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