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Pertuzumab injektion
uttalas som (per tooz' ue mab)

VIKTIG VARNING:

Pertuzumab-injektion kan orsaka allvarliga eller livshotande hjärtproblem, inklusive hjärtsvikt. Tala 
om för din läkare om du nyligen har haft en hjärtattack eller om du har eller någonsin haft högt 
blodtryck, hjärtsvikt, onormal hjärtrytm eller hjärtsjukdom. Din läkare kommer att kontrollera din 
hjärtfunktion före och under din behandling. Om du upplever något av följande symtom, berätta 
omedelbart för din läkare: andfåddhet, hosta, svullnad av vrister, ben eller ansikte, snabba 
hjärtslag, plötslig viktökning, yrsel eller medvetslöshet.

Pertuzumab-injektion ska inte användas av kvinnor som är gravida eller som kan bli gravida. Det finns en 
risk att pertuzumab kommer att orsaka förlust av graviditeten eller att barnet föds med fosterskador 
(fysiska problem som finns vid födseln). Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli 
gravid. Du måste göra ett graviditetstest innan du får denna medicin. Du bör använda effektiv 
preventivmedel under behandling med pertuzumab-injektion och i 7 månader efter din sista dos. Tala 
med din läkare om preventivmetoder som kommer att fungera för dig. Om du blir gravid under 
behandling med pertuzumab injektion, eller tror att du kan vara gravid, kontakta din läkare omedelbart.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kan beställa vissa tester före och 
under din behandling för att kontrollera din kropps svar på pertuzumab-injektion.

Tala med din läkare om risken med behandling med pertuzumab-injektion.

hur är denna medicin utskriven?

Pertuzumab injektion används tillsammans med trastuzumab (Herceptin) och docetaxel (Taxotere) för att behandla en viss 

typ av bröstcancer som har spridit sig till andra delar av kroppen. Det används också före och efter operationen 

tillsammans med trastuzumab (Herceptin) och andra kemoterapimediciner för att behandla vissa typer av bröstcancer i 

tidigt stadium. Pertuzumab-injektion är i en klass av läkemedel som kallas monoklonala antikroppar. Det fungerar genom 

att stoppa tillväxten av cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?
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Pertuzumab-injektion kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras i en ven under 30 till 60 minuter av en 
läkare eller sjuksköterska på ett sjukhus eller en medicinsk anläggning. Det ges vanligtvis var tredje vecka. Längden 
på din behandling beror på hur väl din kropp reagerar på medicinen och de biverkningar du upplever.

Pertuzumab-injektion kan orsaka allvarliga eller möjligen livshotande reaktioner som kan uppstå medan 
medicinen ges och under en tid efteråt. Din läkare eller sjuksköterska kommer att övervaka dig noggrant 
medan du får varje dos av pertuzumab-injektion, och i minst en timme efter din första dos och trettio minuter 
efter senare doser. Tala omedelbart om för din läkare eller sjuksköterska om du upplever något av följande 
symtom under eller strax efter infusionen: andnöd, pipande andning eller högljudd andning, heshet, 
svårigheter att svälja, nässelfeber, utslag, klåda, feber, frossa, trötthet, huvudvärk, svaghet, kräkningar, ovanlig 
smak i munnen eller muskelsmärta.

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 pertuzumab-injektion,
Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot pertuzumab-injektion, andra mediciner eller 
något av innehållsämnena i pertuzumab-injektion. Fråga din läkare 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. Din läkare kan behöva ändra 
doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du någonsin har behandlats med kemoterapi eller strålbehandling.

tala om för din läkare om du ammar.

om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du får en 
pertuzumab-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?

Ring din läkare omedelbart om du inte kan hålla en tid för att få en dos pertuzumab-injektion.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

diarre
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minskad aptit

svårt att somna eller att sova

smärta, sveda, domningar eller stickningar i händer eller fötter

tårfyllda ögon

blek eller torr hud

håravfall

munsår

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de 
som anges i avsnitten VIKTIGA VARNINGAR och HUR, kontakta din läkare omedelbart:

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

illamående; kräkningar; aptitlöshet; Trötthet; snabba hjärtslag; mörk urin; minskad mängd urin; 
magont; anfall; hallucinationer; eller muskelkramper och spasmer

Tala med din läkare om riskerna med att ta denna medicin.

Pertuzumab-injektion 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).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Din vårdgivare kommer att lagra din medicin.

hat annan information bör jag veta?

Din läkare kommer att beställa ett labbtest innan du påbörjar din behandling för att se om din cancer kan behandlas 

med pertuzumab.

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

Perjeta®

Senast reviderad - 2018-12-15

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612027.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch


14/4/22, 15:24 Pertuzumab Injection: MedlinePlus Läkemedelsinformation
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