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Interferon Alfa-2b injektion
uttalas som (in" ter feer' på al' fa too bee)

VIKTIG VARNING:

Interferon alfa-2b-injektion kan orsaka eller förvärra följande tillstånd som kan vara allvarliga eller livshotande: infektioner; psykisk sjukdom, inklusive depression, humör- och beteendeproblem, eller tankar på att skada eller ta livet av 

dig själv eller andra; ischemiska störningar (tillstånd där det finns dålig blodtillförsel till ett område av kroppen) såsom angina (bröstsmärta) eller hjärtinfarkt; och autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet angriper en eller 

flera delar av kroppen som kan påverka blodet, lederna, njurarna, levern, lungorna, musklerna, huden eller sköldkörteln). Tala om för din läkare om du har en infektion; eller om du har eller någonsin har haft en autoimmun sjukdom, 

psoriasis (en hudsjukdom där röda, fjällande fläckar bildas på vissa delar av kroppen), systemisk lupus erythematosus (SLE eller lupus; en autoimmun sjukdom där immunsystemet angriper friska delar av kroppen), sarkoidos (ett tillstånd 

där små klumpar av immunceller bildas i olika organ som lungor, ögon, hud och hjärta och stör funktionen hos dessa organ ), eller reumatoid artrit (RA; ett tillstånd där kroppen angriper sina egna leder, vilket orsakar smärta, svullnad 

och funktionsförlust); cancer; kolit (inflammation i tarmen); diabetes; hjärtattack; högt blodtryck; höga triglyceridnivåer (fetter relaterade till kolesterol); HIV (humant immunbristvirus) eller AIDS (förvärvat immunbristsyndrom); 

oregelbunden hjärtrytm; psykisk sjukdom inklusive depression, ångest eller att tänka på eller försöka ta livet av sig själv; eller hjärt-, njur-, bukspottkörtel- eller sköldkörtelsjukdom. sarkoidos (ett tillstånd där små klumpar av immunceller 

bildas i olika organ som lungor, ögon, hud och hjärta och stör funktionen hos dessa organ), eller reumatoid artrit (RA; ett tillstånd där kroppen attackerar dess egna leder, vilket orsakar smärta, svullnad och funktionsförlust); cancer; kolit 

(inflammation i tarmen); diabetes; hjärtattack; högt blodtryck; höga triglyceridnivåer (fetter relaterade till kolesterol); HIV (humant immunbristvirus) eller AIDS (förvärvat immunbristsyndrom); oregelbunden hjärtrytm; psykisk sjukdom 

inklusive depression, ångest eller att tänka på eller försöka ta livet av sig själv; eller hjärt-, njur-, bukspottkörtel- eller sköldkörtelsjukdom. sarkoidos (ett tillstånd där små klumpar av immunceller bildas i olika organ som lungor, ögon, 

hud och hjärta och stör funktionen hos dessa organ), eller reumatoid artrit (RA; ett tillstånd där kroppen attackerar dess egna leder, vilket orsakar smärta, svullnad och funktionsförlust); cancer; kolit (inflammation i tarmen); diabetes; 

hjärtattack; högt blodtryck; höga triglyceridnivåer (fetter relaterade till kolesterol); HIV (humant immunbristvirus) eller AIDS (förvärvat immunbristsyndrom); oregelbunden hjärtrytm; psykisk sjukdom inklusive depression, ångest eller att 

tänka på eller försöka ta livet av sig själv; eller hjärt-, njur-, bukspottkörtel- eller sköldkörtelsjukdom. ett tillstånd där kroppen angriper sina egna leder, vilket orsakar smärta, svullnad och funktionsförlust); cancer; kolit (inflammation i 

tarmen); diabetes; hjärtattack; högt blodtryck; höga triglyceridnivåer (fetter relaterade till kolesterol); HIV (humant immunbristvirus) eller AIDS (förvärvat immunbristsyndrom); oregelbunden hjärtrytm; psykisk sjukdom inklusive 

depression, ångest eller att tänka på eller försöka ta livet av sig själv; eller hjärt-, njur-, bukspottkörtel- eller sköldkörtelsjukdom. ett tillstånd där kroppen angriper sina egna leder, vilket orsakar smärta, svullnad och funktionsförlust); 

cancer; kolit (inflammation i tarmen); diabetes; hjärtattack; högt blodtryck; höga triglyceridnivåer (fetter relaterade till kolesterol); HIV (humant immunbristvirus) eller AIDS (förvärvat immunbristsyndrom); oregelbunden hjärtrytm; psykisk sjukdom inklusive depression, ångest eller att tänka på eller försöka ta livet av sig själv; eller hjärt-, njur-, bukspottkörtel- eller sköldkörtelsjukdom. psykisk sjukdom inklusive depression, ångest eller att tänka på eller försöka ta livet av sig själv; eller hjärt-, njur-, bukspottkörtel- eller sköldkörtelsjukdom. psykisk sjukdom inklusive depression, ångest eller att tänka på eller försöka ta livet av sig själv; eller hjärt-, njur-, bukspottkörtel- eller sköldkörtelsjukdom.

Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: blodig diarré eller 
tarmrörelser; feber, frossa, hosta med slem (slem), ont i halsen eller andra tecken på infektion; kissar 
oftare eller med smärta, bröstsmärtor; oregelbunden hjärtrytm; förändringar i ditt humör eller beteende; 
depression; börja använda gatudroger eller alkohol igen om du använde dem tidigare; irritabilitet (blir lätt 
upprörd); tankar på att döda eller skada dig själv; aggressivt eller våldsamt beteende; svårt att andas; 
bröstsmärta; förändringar i gång eller tal; minskad styrka eller svaghet på ena sidan av kroppen; dimsyn 
eller synförlust; svår magsmärta; ovanlig blödning eller blåmärken; mörkfärgad urin; ljusa tarmrörelser; 
eller försämring av en autoimmun sjukdom.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa tester för att 
kontrollera din kropps svar på interferon alfa-2b.
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Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) 
när du påbörjar behandling med interferon alfa-2b och varje gång du fyller på ditt recept. Läs informationen 
noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan också besöka Food and 
Drug Administration (FDA) webbplats

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

hur är denna medicin utskriven?

Interferon alfa-2b-injektion används för att behandla ett antal tillstånd.

Interferon alfa-2b-injektion används

ensamt eller i kombination med ribavirin (Copegus, Rebetol, Ribasphere) för att behandla kronisk (långvarig) 
hepatit C-infektion (svullnad av levern orsakad av ett virus) hos personer som visar tecken på leverskada,

för att behandla kronisk hepatit B-infektion (svullnad av levern orsakad av ett virus) hos personer som visar tecken på 
leverskada,

för att behandla hårcellsleukemi (cancer i vita blodkroppar),

för att behandla genitala vårtor,

för att behandla Kaposis sarkom (en typ av cancer som får onormal vävnad att växa på olika delar av 
kroppen) relaterat till förvärvat immunbristsyndrom (AIDS),

för att behandla malignt melanom (en cancer som börjar i vissa hudceller) hos vissa personer som har 
opererats för att ta bort cancern,

tillsammans med en annan medicin för att behandla follikulärt non-Hodgkins lymfom (NHL; en långsamt växande blodcancer).

Interferon alfa-2b är i en klass av läkemedel som kallas immunmodulatorer. Interferon alfa-2b fungerar för att behandla 

hepatit C-virus (HCV) och hepatit B-virus (HBV) genom att minska mängden virus i kroppen. Interferon alfa-2b kanske inte 

botar hepatit B eller hepatit C eller hindrar dig från att utveckla komplikationer från dessa infektioner som cirros 

(ärrbildning) i levern, leversvikt eller levercancer. Det kanske inte heller förhindrar spridningen av hepatit B eller C till 

andra människor. Det är inte känt exakt hur interferon alfa-2b fungerar för att behandla cancer eller genitala vårtor.

hur ska detta läkemedel användas?

Interferon alfa-2b kommer som ett pulver i en injektionsflaska för att blandas med vätska och som en lösning för att 

injicera antingen subkutant (precis under huden), intramuskulärt (i en muskel), intravenöst (i venen) eller intralesionalt 

(i en lesion). ). Det är bäst att injicera medicinen vid ungefär samma tid på dagen på dina injektionsdagar, vanligtvis 

sent på eftermiddagen eller kvällen.

Om du har:

HCV, injicera medicinen antingen subkutant eller intramuskulärt tre gånger i veckan.
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HBV, injicera medicinen antingen subkutant eller intramuskulärt tre gånger i veckan, vanligtvis i 16 veckor.

hårcellsleukemi, injicera läkemedlet antingen intramuskulärt eller subkutant 3 gånger i veckan i upp till 6 
månader.

malignt melanom, injicera läkemedlet intravenöst i 5 dagar i följd i 4 veckor, sedan subkutant tre 
gånger per vecka i 48 veckor.

follikulärt melanom, injicera läkemedlet subkutant tre gånger i veckan i upp till 18 månader.

genitala vårtor, injicera läkemedlet intralesionalt tre gånger i veckan varannan dag i 3 veckor, därefter 
kan behandlingen fortsätta i upp till 16 veckor.

Kaposis sarkom, injicera medicinen antingen subkutant eller intramuskulärt tre gånger i veckan i 16 
veckor.

Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del 
du inte förstår. Använd interferon alfa-2b injektion exakt enligt anvisningarna. Använd inte mer eller mindre 
av denna medicin eller använd den oftare eller under en längre tid än vad din läkare har ordinerat.

Din läkare kan minska din dos om du upplever allvarliga biverkningar av medicinen. Var noga med att 
berätta för din läkare hur du mår under behandlingen och fråga din läkare eller apotekspersonal om du 
har frågor om hur mycket medicin du ska använda.

Du kommer att få din första dos av interferon alfa-2b på din läkares mottagning. Efter det kan du injicera 
interferon alfa-2b själv eller låta en vän eller släkting ge dig injektionerna. Innan du använder interferon 
alfa-2b för första gången bör du eller personen som ska ge injektionerna läsa tillverkarens information för 
patienten som följer med det. Be din läkare eller apotekspersonal visa dig eller den person som ska injicera 
läkemedlet hur du ska injicera det. Om en annan person ska injicera medicinen åt dig, se till att han eller hon 
vet hur man undviker nålstick av misstag.

Om du injicerar denna medicin subkutant, injicera interferon alfa-2b var som helst på magområdet, 
överarmarna eller låren, förutom nära midjan eller runt naveln (navel). Injicera inte din medicin i hud 
som är irriterad, blåmärken, rodnad, infekterad eller ärr.

Om du injicerar denna medicin intramuskulärt, injicera interferon alfa-2b i dina överarmar, lår eller yttre 
delen av skinkorna. Använd inte samma plats två gånger i rad. Injicera inte din medicin i hud som är 
irriterad, blåmärken, rodnad, infekterad eller ärr.

Om du injicerar detta läkemedel intralesionalt, injicera in direkt i mitten av vårtans bas.

Återanvänd aldrig sprutor, nålar eller injektionsflaskor med interferon alfa-2b. Släng använda nålar och sprutor i en 

punkteringssäker behållare och släng använda injektionsflaskor med medicin i soporna. Tala med din läkare eller 

apotekspersonal om hur du gör dig av med den punkteringssäkra behållaren.

Innan du använder interferon alfa-2b, titta på lösningen i injektionsflaskan. Läkemedlet ska vara klart och fritt från flytande 

partiklar. Kontrollera flaskan för att säkerställa att det inte finns några läckor och kontrollera utgångsdatumet. Använd inte 

lösningen om den är utgången, grumlig, innehåller partiklar eller är i en läckande injektionsflaska.
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Du ska bara blanda en injektionsflaska med interferon alfa-2b åt gången. Det är bäst att blanda läkemedlet precis 
innan du planerar att injicera det. Du kan dock blanda läkemedlet i förväg, förvara det i kylskåpet och använda det 
inom 24 timmar. Var noga med att ta ut medicinerna ur kylskåpet och låt det komma till rumstemperatur innan du 
injicerar det.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) när 
du påbörjar behandling med interferon alfa-2b och varje gång du fyller på ditt recept. Läs informationen noggrant 
och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor.

användningsområdena för detta läkemedel

Interferon alfa-2b används också ibland för att behandla hepatit D-virus (HDV; svullnad av levern orsakad av ett 
virus), basalcellscancer (en typ av hudcancer), kutana T-cellslymfom (CTCL, en typ av hudcancer) ), och 
njurcancer. Tala med din läkare om riskerna med att använda denna medicin för ditt tillstånd.

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du får interferon alfa-2b-injektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot interferon alfa-2b-injektion, andra interferon 
alfa-läkemedel inklusive PEG-interferon alfa-2b (PEG-Intron) och PEG-interferon alfa-2a (Pegasys), andra 
läkemedel, albumin eller något av övriga innehållsämnen i interferon alfa-2b-injektion. Fråga din 
apotekspersonal eller se läkemedelsguiden 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 något av 
följande: telbivudin (Tyzeka), teofyllin (Elixophyllin, Theo-24, Theochron) eller zidovudin (Retrovir, i 
Combivir, i Trizivir). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig 
noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har en allvarlig leversjukdom eller autoimmun hepatit (tillstånd där immunsystemets 
celler angriper levern). Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte använda interferon alfa-2b-injektion.

tala om för din läkare eller apotekspersonal om du någonsin har genomgått en organtransplantation 
(operation för att ersätta ett organ i kroppen) och tar mediciner för att dämpa ditt immunförsvar. Tala även 
om för din läkare om du har eller någonsin har haft något av de tillstånd som nämns i avsnittet VIKTIG 
VARNING eller något av följande: anemi (få röda blodkroppar) eller låga vita blodkroppar, 
blödningsproblem eller blodproppar inklusive lungemboli ( PE; en blodpropp i lungan), en lungsjukdom 
som lunginflammation, pulmonell arteriell hypertension (PAH; högt blodtryck i kärlen som transporterar 
blod till lungorna, orsakar andnöd, yrsel och trötthet), kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL; en grupp 
sjukdomar som påverkar lungor och luftvägar), eller ögonproblem.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du får interferon alfa-2b-injektion, kontakta din läkare.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du får 
interferon alfa-2b.

du bör veta att du kan ha influensaliknande symtom som huvudvärk, svettning, muskelvärk och 
trötthet efter att du fått din injektion. Din läkare kan säga åt dig att ta paracetamol
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(Tylenol), ett receptfritt läkemedel mot smärta och feber för att hjälpa mot dessa symtom. Tala med din 
läkare om dessa symtom är svåra att hantera eller blir allvarliga.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Var noga med att dricka tillräckligt med vätska under dina första interferon alfa-2b-behandlingar.

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du missar en dos av interferon alfa-2b-injektion, injicera din nästa dos så snart du kommer ihåg eller kan 
ge den. Använd inte interferon alfa-2b injektion två dagar i rad. Injicera inte en dubbel dos för att 
kompensera för en missad dos. Ring din läkare om du missar en dos och har frågor om vad du ska göra.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Interferon alfa-2b-injektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

blåmärken, blödning, smärta, rodnad, svullnad eller irritation på platsen där du injicerade interferon alfa-2b

träningsvärk

förändring i förmåga att smaka

håravfall

yrsel

torr mun

koncentrationsproblem

känna sig kall eller varm

viktförändringar

hudförändringar

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller något 
eller de som anges i avsnitten VIKTIG VARNING eller SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, 
ring din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

utslag

nässelfeber

hudskalning

klåda

svårigheter att andas eller svälja

svullnad av ögon, ansikte, mun, tunga eller svalg

förändringar i synen
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magsmärtor, ömhet eller svullnad

gulfärgning av huden eller ögonen

extrem trötthet

förvirring

diarre

aptitlöshet

illamående

kräkningar

ryggont

förlust av medvetande

domningar, sveda eller stickningar i händer eller fötter

Interferon alfa-2b-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?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i kylen, 
men frys den inte. När den är blandad, använd den omedelbart. Den kan förvaras i kylen i upp till 24 timmar 
efter blandning. Kasta all medicin som är föråldrad eller inte längre behövs. Tala med din apotekspersonal om 
hur din medicin ska kasseras på rätt sätt.

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]

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?

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. 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.
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