
6 miljoner IE Roferon-A per spruta—Varje 0,5 ml innehåller 6 MIE Interferon alfa-2a, rekombinant, 3,605 mg natriumklorid, 0,1 mg polysorbat 
80, 5 mg bensylalkohol som konserveringsmedel och 0,385 mg ammoniumacetat. Lådor om 1 (NDC 0004-2016-09); Lådor om 6 (NDC 
0004-2016-07).
9 miljoner IE Roferon-A per spruta—Varje 0,5 ml innehåller 9 MIE Interferon alfa-2a, rekombinant, 3,605 mg natriumklorid, 0,1 mg polysorbat 
80, 5 mg bensylalkohol som konserveringsmedel och 0,385 mg ammoniumacetat. Lådor om 1 (NDC 0004-2017-09); Lådor om 6 (NDC 
0004-2017-07).
Lagring
Den förfyllda sprutan ska förvaras i kylskåp vid 36° till 46°F (2° till 8°C). Dointefrys eller skaka. Skydda Roferon-A från ljus 
under förvaring.

Roferon®-A
(Interferon alfa-2a, rekombinant) 
Injektionsvätska, lösning – förfyllda sprutor
Innan du börjar ta Roferon-A (ro-FER-on), läs denna medicineringsguide noggrant. Läs denna medicinguide varje gång 
du fyller på ditt recept ifall ny information har lagts till. Denna information ersätter inte att prata med din vårdgivare.

Vilken är den viktigaste informationen jag borde veta om Roferon-A?
Roferon-A används för att behandla personer med hepatit C, hårcellsleukemi och Philadelphia-kromosompositiv kronisk myelogen leukemi 
(CML). Roferon-A kan dock orsaka några allvarliga biverkningar som i sällsynta fall kan orsaka dödsfall. Innan du börjar med Roferon-A bör 
du prata med din vårdgivare om de möjliga fördelarna och de möjliga biverkningarna av behandlingen, för att avgöra om Roferon-A är rätt 
för dig. Medan du tar Roferon-A måste du regelbundet träffa din vårdgivare för medicinska undersökningar och blodprover för att försäkra 
dig om att din behandling fungerar och för att kontrollera biverkningar.
De allvarligaste möjliga biverkningarna av Roferon-A-behandling inkluderar:
1.Psykiska problem:Roferon-A kan få vissa patienter att utveckla humör- eller beteendeproblem. Tecken på dessa problem 

inkluderar irritabilitet (blir lätt upprörd), depression (att känna sig låg, må dåligt över sig själv eller känna sig hopplös) och ångest.
Vissa patienter kan ha ett aggressivt beteende och tänka på att skada andra. Vissa patienter kan utveckla tankar om att avsluta sina liv 
(självmordstankar) och kan försöka göra det. Ett fåtal patienter har till och med tagit slut sina liv. Tidigare drogmissbrukare kan falla 
tillbaka i drogberoende eller överdos. Du måste berätta för din vårdgivare om du behandlas för en psykisk sjukdom eller har en historia av 
psykisk sjukdom eller om du är eller har varit beroende av droger eller alkohol. Ring din vårdgivare omedelbart om du utvecklar något av 
dessa problem under behandling med Roferon-A.

2.Hjärtproblem:Roferon-A kan orsaka att vissa patienter upplever högt blodtryck, snabba hjärtslag, bröstsmärtor och mycket 
sällan hjärtinfarkt. Berätta för din vårdgivare om du har eller har haft några hjärtproblem tidigare.
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3.Blodproblem:Många patienter som tar Roferon-A har haft en minskning av antalet vita blodkroppar och blodplättar. Om antalet av 
dessa blodkroppar är för lågt kan du löpa risk för infektioner eller blödningar.

Sluta ta Roferon-A och kontakta din läkare omedelbart om du utvecklar något av dessa symtom:
• Du blir väldigt deprimerad eller tänker på självmord

• Du har svår bröstsmärta

• Du har svårt att andas

• Du har en förändring i din vision

• Du märker ovanliga blödningar eller blåmärken

• Hög feber

• Svår magsmärta. Om smärtan är i den nedre delen av magområdet kan det betyda att dina tarmar är inflammerade 
(kolit)

För mer information om möjliga biverkningar med Roferon-A-terapi, läs avsnittet "Vilka är de möjliga biverkningarna av 
Roferon-A?" i denna medicinguide.
Vad är Roferon-A?
Roferon-A är en behandling som används för vissa personer som är infekterade med hepatit C-virus, hårcellsleukemi och Philadelphia-
kromosompositiv kronisk myelogen leukemi (KML). Patienter med hepatit C har viruset som orsakar hepatit i blodet och levern. 
Patienter med hårcellsleukemi producerar onormala vita blodkroppar som reser till mjälten där de fångar och förstör normala 
blodkroppar. Vid CML producerar din kropp för många av vissa blodkroppar. Roferon-A verkar under dessa tillstånd genom att minska 
mängden virus i kroppen, förstöra celler som kan vara skadliga för din kropp och hindra kroppen från att producera för många celler.

Vem ska inte ta Roferon-A? 
Använd inte Roferon-A om:
• Du är gravid eller ammar eller planerar att bli gravid.

• du   är allergisk mot alfa-interferoner,Escherichia coli-härledda produkter eller någon komponent av Roferon-A.

• Du har autoimmun hepatit (hepatit orsakad av att ditt immunsystem angriper din lever).

Roferon-A ska inte ges till nyfödda eller för tidigt födda barn.
Om du har eller har haft något av följande tillstånd eller allvarliga medicinska problem, diskutera dem med din läkare innan du 
tar Roferon-A:
• Tidigare eller aktuell allvarlig psykisk sjukdom (som depression eller ångest)

• Tidigare hjärtinfarkt eller hjärtproblem

• Sömnproblem

• Högt blodtryck

• Autoimmun sjukdom (där kroppens immunförsvar angriper kroppens egna celler), såsom vaskulit, psoriasis, systemisk lupus 
erythematosus, reumatoid artrit

• Njurproblem

• Blodsjukdomar-lågt antal blodvärden eller blödningsproblem

• Du tar ett läkemedel som heter teofyllin

• Diabetes (högt blodsocker)

• Sköldkörtelproblem

• Leverproblem, andra än hepatit C

• Hepatit B-infektion
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• HIV-infektion (viruset som orsakar AIDS)

• Problem med din syn

• Kolit

• Kroppsorgantransplantation och tar medicin som hindrar din kropp från att stöta bort din transplantation (dämpar ditt immunförsvar)

• Alkoholism

• Narkotikamissbruk eller -beroende

Om du har några tvivel om ditt hälsotillstånd eller om att ta Roferon-A, prata med din läkare. Vad 
ska jag undvika när jag tar Roferon-A?
• Kvinnliga patienter såväl som kvinnliga partners till manliga patienter måste undvika att bli gravida medan de tar Roferon-A. Roferon-A kan 

skada ditt ofödda barn eller göra att du förlorar ditt barn (missfall).

• Du bör inte amma ditt barn medan du tar Roferon-A.

Hur ska jag ta Roferon-A?
För att få största möjliga nytta av detta läkemedel är det viktigt att ta Roferon-A precis som din läkare säger till dig. Din vårdgivare kommer att tala om 
för dig hur mycket medicin du ska ta och hur ofta du ska ta den. När du har börjat behandlingen med Roferon-A ska du inte byta till ett annat märke av 
interferon utan att prata med din läkare. Andra interferoner kanske inte har samma effekt på behandlingen av din sjukdom. Att byta märke kommer 
också att kräva en förändring av din dos. Din vårdgivare kommer att tala om för dig hur länge du behöver använda Roferon-A.

Med tiden kan din vårdgivare ändra din dos av Roferon-A. Ändra inte din dos om inte din läkare säger åt dig att 
ändra den.
Roferon-A levereras i förfyllda sprutor. Oavsett om du ger dig själv injektionen eller en annan person ger injektionen till dig är det 
viktigt att följa instruktionerna i denna medicineringsguide (se bilagan "Instruktioner för att förbereda och ge en dos med en 
Roferon-A förfylld spruta").
Om du missar en dos av Roferon-A, ta den missade dosen så snart som möjligt under samma dag eller nästa dag, fortsätt sedan på ditt 
vanliga doseringsschema. Om det går flera dagar efter att du missat en dos, kontrollera med din läkare vad du ska göra. Dubbla inte nästa 
dos eller ta inte mer än en dos om dagen om inte din läkare säger åt dig att göra det. Ring din läkare omedelbart om du tar mer än din 
ordinerade Roferon-A-dos. Din läkare kanske vill undersöka dig närmare och ta blod för testning.
Du måste ta regelbundna blodprover för att hjälpa din vårdgivare att kontrollera hur behandlingen fungerar och för att kontrollera 
biverkningar. Tala om för din läkare om du tar eller planerar att ta andra receptbelagda eller receptfria läkemedel, inklusive vitaminer och 
mineraltillskott och naturläkemedel.
Vilka är de möjliga biverkningarna av Roferon-A? 
Möjliga, allvarliga biverkningar inkluderar:
• Psykiska problem inklusive självmord, självmordstankar, hjärtproblem och blodproblem:Se avsnittet "Vad är den 

viktigaste informationen jag borde veta om Roferon-A?".

• Andra organproblem i kroppen:Vissa patienter kan uppleva lungproblem (som andningssvårigheter eller lunginflammation) och 
synproblem.

• Ny eller förvärrad autoimmun sjukdom:Vissa patienter kan utveckla en autoimmun sjukdom (en sjukdom där kroppens eget 
immunsystem börjar attackera sig själv) under behandling med Roferon-A. Dessa sjukdomar kan inkludera vaskulit (en inflammation i dina 
blodkärl), reumatoid artrit eller lupus erythematosus, psoriasis eller sköldkörtelproblem. Hos vissa patienter som redan har en autoimmun 
sjukdom kan sjukdomen förvärras under behandling med Roferon-A.

Vanliga, men mindre allvarliga, biverkningar inkluderar:
• Influensaliknande symtom:De flesta patienter som tar Roferon-A har influensaliknande symtom som vanligtvis minskar efter de första 

veckornas behandling. Influensaliknande symtom kan vara ovanlig trötthet, feber, frossa, muskelvärk och ledvärk. Att ta paracetamol eller 
ibuprofen innan du tar Roferon-A kan hjälpa till med dessa symtom. Du kan också prova att ta Roferon-A på natten. Du kanske kan sova 
igenom symptomen.

• Extrem trötthet (trötthet):Många patienter kan bli extremt trötta under behandling med Roferon-A.

• Orolig mage:Illamående, smakförändringar, diarré och aptitlöshet förekommer ofta.
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• Blodsockerproblem:Vissa patienter kan utveckla problem med hur deras kropp kontrollerar sitt blodsocker och kan utveckla 
diabetes.

• Sköldkörtelproblem:Vissa patienter kan utveckla förändringar i sin sköldkörtelfunktion. Symtom på dessa förändringar kan inkludera att du känner 
dig varm eller kall hela tiden, koncentrationssvårigheter, förändringar i din hud (din hud kan bli mycket torr) och förändringar i din vikt.

• Hudreaktioner:Vissa patienter kan utveckla hudutslag, torr eller kliande hud och rodnad och svullnad på injektionsstället.

• Sömnstörningar och huvudvärk:Sömnproblem och huvudvärk kan också förekomma under Roferon-A-behandling.

• Hårförtunning:Håravfall är inte ovanligt när du använder Roferon-A. Detta håravfall är tillfälligt och hårväxten bör återvända efter att du 
slutat ta Roferon-A.

Dessa är inte alla biverkningar av Roferon-A. Din läkare eller apotekspersonal kan ge dig en mer komplett lista. Prata 
med din vårdgivare om du är orolig för biverkningar eller tycker att de är mycket besvärande.
Allmänna råd om receptbelagda läkemedel
Läkemedel skrivs ibland ut för andra ändamål än de som anges i en läkemedelsguide. Om du har några funderingar eller 
frågor om Roferon-A, kontakta din vårdgivare. Använd inte Roferon-A för ett tillstånd eller en annan person än det som det är 
föreskrivet för. Om du vill veta mer om Roferon-A, kommer din vårdgivare eller apotekspersonal att kunna ge dig detaljerad 
information som är skriven för vårdgivare.
Denna medicinguide har godkänts av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten. 
Förvara detta och alla andra läkemedel utom räckhåll för barn.
Reviderad: oktober 2004

Medicineringsguide Bilaga: Instruktioner för att förbereda och ge en dos med en Roferon-A förfylld spruta Hur 
ska jag förvara Roferon-A?
Roferon-A måste förvaras i kylskåp vid en temperatur på 36°F till 46°F (2°C till 8°C). Lämna inte Roferon-A utanför kylskåpet i mer än 24 
timmar. Frys inte Roferon-A. Att hålla Roferon-A vid temperaturer utanför det rekommenderade intervallet kan förstöra läkemedlet. 
Skaka inte Roferon-A. Skakning kan förstöra Roferon-A så att det inte fungerar. Skydda Roferon-A från ljus under förvaring.

Hur injicerar jag Roferon-A?
Instruktionerna som följer hjälper dig att lära dig hur du använder Roferon-A förfyllda sprutor. Läs alla dessa instruktioner innan du 
försöker ta din medicin. Det är viktigt att följa dessa anvisningar noggrant. Prata med din vårdgivare om du har några frågor om hur du 
ska använda Roferon-A. Oavsett om du ger dig själv en injektion eller om du ger denna injektion till någon annan, måste en vårdgivare 
lära dig hur du injicerar.
De förfyllda sprutorna används för att injicera Roferon-A under hudens yta (subkutant).
1. Samla allt material du behöver innan du börjar ge injektionen:

• en steril Roferon-A förfylld spruta med nål
• spritservetter
• punkteringssäker engångsbehållare

2. Kontrollera utgångsdatumet på förpackningen för att säkerställa att det inte har passerat och kontrollera lösningen i sprutan. 
Lösningen i sprutan ska vara klar eller färglös till ljusgul.
• Använd inte Roferon-A om:
– medicinen är grumlig
– det finns partiklar som flyter i läkemedlet
– läkemedlet har vilken färg som helst förutom klar eller färglös till ljusgul
– det har passerat utgångsdatumet

3. Värm den kylda medicinen genom att försiktigt rulla sprutan i handflatorna i ungefär en minut.

4. Tvätta händerna med tvål och varmt vatten. Detta steg är mycket viktigt för att förhindra infektion.

5. Roferon-A förfylld spruta:

6. Sätt ihop sprutan:
• Placera kolvstången i den öppna änden av sprutcylindern.
• Skruva försiktigt in stången i kolvproppen tills den sitter åt.
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ANVÄND INTE VÅLD.

7. Förbered nålen:
• Vänd och dra av den ljusgula manipuleringssäkra tätningen från nålen. Ett "klick"-ljud betyder att nålen är OK att använda.

OM DU INTE HÖR ETT "KLICK", ANVÄND INTE NÅLEN OCH TA INTE BORT DEN TYDLIGA NÅLSKÖDMEN. KASSA 
NÅLEN I DEN PUNKTERINGSSÄTTA BEHÅLLARE.
Om du har en annan nål, fortsätt igen med steg 7. Om ingen alternativ nål finns tillgänglig, kontakta din vårdgivare för att 
ordna med en ersättningsnål.

8. För att fästa nålen på den förfyllda sprutan:

• Ta bort det grå spetslocket från sprutcylindern.

• Placera nålen på änden av spruthylsan så att den sitter tätt. Ta inte bort det genomskinliga nålskyddet.

9. Välj ett injektionsställe:
• Du bör välja en annan plats varje gång du ger eller får en injektion. De vanligaste webbplatserna att använda är:
• buken, undvik naveln och midjeområdet
• lår

• Om någon annan ger dig injektionen kan den övre, yttre armen användas som injektionsställe.

10. Förbereda injektionsstället:
• Rengör huden där injektionen ska ges med en spritservett och låt platsen torka i 10 sekunder.

11. Injicera Roferon-A:
• Håll det blekgula navet mellan tummen och pekfingret och ta försiktigt bort det genomskinliga nålskyddet (för att undvika ett 

nålstick) med din andra hand. Sprutan är klar för injektion.

• Håll sprutan i horisontellt läge tills den ska användas.

• Håll sprutan med nålen uppåt och knacka på sprutcylindern för att få luftbubblor till toppen.
• Tryck lätt på kolven för att trycka ut luftbubblorna genom nålen.
• Håll sprutan horisontellt och placera nålens avfasning så att nålens spets är vänd uppåt.

• Nyp ett hudområde ordentligt mellan tummen och pekfingret.

• Håll nålen som en penna i 45° till 90° vinkel mot huden och använd en snabb pilliknande rörelse, för in nålen så långt det går.
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• När du har satt i den drar du långsamt tillbaka på sprutan. Om blod dyker upp i sprutan har nålen kommit in i ett blodkärl.

Injicera inte Roferon-A på det stället och kassera sprutan. Använd en ny spruta för injektionen och använd på ett annat 
injektionsställe.

• Om blod inte syns i sprutan, tryck långsamt ned kolven hela vägen så att du får i dig all medicin.
• Dra ut nålen i samma vinkel som den sattes in. Se instruktioner för kassering av nålen och sprutan i avsnittet "Hur ska jag göra mig av 

med material som används för att injicera Roferon-A?".
• När du är klar, placera en spritservett över injektionsstället och tryck lätt.

• Återanvänd inte sprutor och nålar. Använd en ny förfylld spruta och nål för varje injektion.

Hur ska jag göra mig av med material som används för att injicera Roferon-A?

• Görinte lock på nålen.

• Placera hela sprutan och nålen i en punkteringssäker behållare. En hem "Sharps Container" kan köpas på ditt apotek eller så kan du 
använda en hård plastbehållare med skruvlock eller en kaffeburk med plastlock. Du bör prata med din vårdgivare om hur du korrekt 
gör dig av med en full behållare med använda sprutor. Det kan finnas särskilda statliga eller lokala lagar om kassering av använda 
sprutor och nålar, så kontakta din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal för instruktioner. Släng INTE den fyllda behållaren i 
hushållssoporna och återvinn INTE.

• Nålskyddet och spritservetter kan slängas i det vanliga soporna. Du bör alltid förvara dina sprutor och 
avfallsbehållare utom räckhåll för barn.

Revisionsdatum för bilagan: september 2003

Hoffmann-La Roche Inc.
340 Kingsland Street
Nutley, New Jersey 07110-1199 
US Govt. Lic. nr 0136
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