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Imatinib
uttalas som (I mat' i ib)

hur är denna medicin utskriven?

Imatinib används för att behandla vissa typer av leukemi (cancer som börjar i de vita blodkropparna) och andra 

cancerformer och störningar i blodkropparna. Imatinib används också för att behandla vissa typer av gastrointestinala 

stromala tumörer (GIST; en typ av tumör som växer i väggarna i matsmältningskanalerna och kan spridas till andra delar av 

kroppen). Imatinib används också för att behandla dermatofibrosarcoma protuberans (en tumör som bildas under det 

översta hudlagret) när tumören inte kan avlägsnas kirurgiskt, har spridit sig till andra delar av kroppen eller har kommit 

tillbaka efter operationen. Imatinib ingår i en klass av läkemedel som kallas kinashämmare. Det fungerar genom att 

blockera verkan av det onormala proteinet som signalerar cancerceller att föröka sig. Detta hjälper till att stoppa 

spridningen av cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Imatinib kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis med en måltid och ett stort glas vatten en 
eller två gånger om dagen. Ta imatinib vid ungefär samma tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett 
noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta imatinib exakt enligt 
anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Svälj tabletterna hela; tugga eller krossa dem inte. Om du vidrör eller kommer i direkt kontakt med en 
krossad tablett, tvätta området noggrant.

Om du inte kan svälja imatinib tabletter kan du lägga alla tabletter som du behöver för en dos i ett glas 
vatten eller äppeljuice. Använd 50 milliliter (lite mindre än 2 ounces) vätska för varje 100 mg tablett och 
200 milliliter (lite mindre än 7 ounces) vätska för varje 400 mg tablett. Rör om med en sked tills tabletterna 
smulas sönder helt och drick blandningen omedelbart.

Om din läkare har sagt till dig att ta 800 mg imatinib, ska du ta 2 av de 400 mg tabletterna. Ta inte 8 av 100 
mg tabletterna. Tablettbeläggningen innehåller järn och du kommer att få för mycket järn om du tar 8 av 
100 mg tabletterna.

Din läkare kan öka eller minska din dos av imatinib under din behandling. Detta beror på hur väl 
medicinen fungerar för dig och på de biverkningar du upplever. Prata med din läkare om hur
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du känner under din behandling. Fortsätt att ta imatinib även om du mår bra. Sluta inte ta imatinib utan 
att tala med din läkare.

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 tar imatinib,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot imatinib, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i imatinib tabletter. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och 
kosttillskott du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: acetaminophen 
(Tylenol), alprazolam (Xanax), amlodipin (Norvasc, i Caduet, Lotrel, Tribenzor, andra), atazanavir 
(Reyataz), atorvastatin (Lipitor, i Caduet), karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol, andra), 
klaritromycin (Biaxin, i Prevpac), ciklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), dexametason, ergotamin 
(Ergomar, i Migergot, Cafergot), erytromycin (EES, Eryc, Eryped, andra), estazolam, felodipin , fentanyl 
(Duragesic, Subsys, Fentora, andra), fosfenytoin (Cerebyx), indinavir (Crixivan), järn eller järnhaltiga 
kosttillskott, isradipin, itrakonazol (Onmel, Sporanox), ketokonazol, lovastatin (Altoprev), metoprolol 
(Lopressor, Toprol XL, i Dutoprol), nefazodon, nelfinavir (Viracept), nikardipin (Cardene), nifedipin 
(Adalat CC, Procardia, andra), nimodipin (Nymalize), nisoldipin (Sular), oxkarbazepin (Oxtellar XR, 
Trileptal), fenobarbital, fenobarbital, (Dilantin, Phenytek), pimozid (Orap), primidon (Mysoline), kinidin (i 
Nuedexta), rifabutin (Mycobutin), rifampin (rifadin, rimactane, i Rifamate, Rifater), ritonavir (Norvir, i 
Kaletra, Technivie, Viekira) , saquinavir (Fortovase, Invirase), simvastatin (Zocor, i Vytorin), sirolimus 
(Rapamune), takrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf), telitromycin, triazolam (Halcion), 
voriconazol (Vfend) och warfarin (Coumadin, Jantovenin, Jantoven, ). Många andra mediciner kan också 
interagera med imatinib, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte 
finns på den här listan.

berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt johannesört.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft hjärt-, lung-, sköldkörtel-, njur- eller leversjukdom.

tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Du måste ta ett graviditetstest innan 
behandlingen påbörjas. Du bör inte bli gravid medan du tar imatinib och under 14 dagar efter din sista 
dos. Tala med din läkare om preventivmetoder som du kan använda under din behandling. Om du blir 
gravid medan du tar imatinib, kontakta din läkare. Imatinib kan skada fostret.

tala om för din läkare om du ammar. Du bör inte amma medan du tar imatinib och under en månad 
efter din sista dos.

om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar 
imatinib.

du bör veta att imatinib kan göra dig yr, dåsig eller orsaka dimsyn. Kör inte bil eller använd maskiner 
förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

hatt speciella kostråd ska jag följa?
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Ät inte grapefrukt eller drick grapefruktjuice medan du tar denna medicin.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den 
missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

diarre

illamående

kräkningar

förändring i hur saker smakar

munsår eller svullnad inuti munnen

aptitlöshet

viktminskning

halsbränna eller matsmältningsbesvär

torr mun

huvudvärk

ledsvullnad eller smärta

skelettsmärta

muskelkramper, spasmer eller smärta

stickningar, brännande. eller stickande känsla på huden

svårt att somna eller att sova

svettas

tårfyllda ögon

rosa öga

spolning

torr hud

utslag

klåda

nagelförändringar

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

svullnad runt ögonen

svullnad av händer, fötter, vrister eller underben

plötslig viktökning

andnöd

snabba, oregelbundna eller bultande hjärtslag

hosta upp rosa eller blodigt slem

ökad urinering, särskilt på natten

bröstsmärta

skalar, får blåsor eller tappar huden

gulfärgning av huden eller ögonen

blod i avföringen

ovanliga blåmärken eller blödningar

influensaliknande symtom, halsont, feber, frossa och andra tecken på infektion

överdriven trötthet eller svaghet

buksmärtor eller uppblåsthet

Imatinib kan bromsa tillväxten hos barn. Ditt barns läkare kommer att följa hans eller hennes tillväxt noggrant. Tala 

med ditt barns läkare om riskerna med att ge ditt barn imatinib.

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

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

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

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 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]

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 din
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gemenskap. 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.

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.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

illamående

kräkningar

diarre

utslag

svullnad

extrem trötthet

muskelkramper eller spasmer

buksmärtor

huvudvärk

aptitlöshet

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 imatinib.

Låt inte någon annan ta 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. 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

Gleevec®

Senast reviderad - 2020-03-15

Lär dig hur du citerar den här sidan
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