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Irinotecan Injection
uttalas som (ir in oh tee' kan )

VIKTIG VARNING:

Irinotecan-injektion måste ges under överinseende av en läkare som har erfarenhet av att ge 
kemoterapiläkemedel mot cancer.

Du kan uppleva följande symtom när du får en dos irinotekan eller i upp till 24 timmar efteråt: 
rinnande näsa, ökad saliv, krympande pupiller (svarta cirklar i mitten av ögonen), rinnande ögon, 
svettning, rodnad, diarré ( ibland kallad "tidig diarré") och magkramper. Tala om för din läkare om du 
upplever något av dessa symtom. Din läkare kan ge dig medicin för att förebygga eller behandla 
dessa symtom.

Du kan också uppleva svår diarré (ibland kallad ''sen diarré'') mer än 24 timmar efter att du fått 
irinotecan. Denna typ av diarré kan vara livshotande eftersom den kan pågå länge och leda till 
uttorkning, infektion, njursvikt och andra problem. Tala om för din läkare om du har eller någonsin 
har haft en tarmobstruktion (blockering i tarmen). Tala om för din läkare och apotekspersonal om du 
tar någon av följande mediciner: andra kemoterapimediciner mot cancer; diuretika ('vattenpiller'); 
eller laxermedel såsom bisacodyl (Dulcolax) eller senna (i Correctol, Ex-Lax, Peri-Colace, Senokot).

Innan du börjar din behandling med irinotecan, tala med din läkare om vad du ska göra om du har sen diarré. 
Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att ha loperamid (Imodium AD) till hands så att du kan börja ta 
det direkt om du utvecklar sen diarré. Din läkare kommer förmodligen att säga till dig att ta loperamid med 
jämna mellanrum under dagen och natten. Var noga med att följa din läkares anvisningar för att ta loperamid; 
dessa kommer att skilja sig från anvisningarna som är tryckta på förpackningens etikett med loperamid. Din 
läkare kommer också att tala om för dig vilken mat du bör äta och vilken mat du bör undvika för att kontrollera 
diarré under din behandling. Drick mycket vätska och följ denna diet noggrant.

Ring din läkare omedelbart första gången du har diarré under din behandling. Ring också din läkare 
omedelbart om du upplever något av följande symtom: feber (temperatur högre än 100,4°F); skakande 
frossa; svart eller blodig avföring; diarré som inte slutar inom 24 timmar; yrsel, yrsel eller svimning; eller 
kraftigt illamående och kräkningar som hindrar dig från att dricka något. Din läkare kommer att övervaka 
dig noggrant och kan behandla dig med vätska eller antibiotika om det behövs.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608043.html 1/5

TITLE - IRINOTECAN / CAMPTOSAR CAMPTO MEDICATION
 PATIENT INFORMATION IN SWEDISH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-irinotecan-camptosar-campto-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608043.html


4/122/4, 15:48 Irinotecan Injection: MedlinePlus Läkemedelsinformation

Irinotekan kan orsaka en minskning av antalet blodkroppar som bildas av din benmärg. Tala om för din 
läkare om du har eller någonsin har haft en blodsjukdom eller Gilberts syndrom (nedsatt förmåga att 
bryta ner bilirubin, en naturlig substans i kroppen) och om du behandlas med strålning mot magen eller 
bäckenet (området mellan höftbenen) ) eller om du någonsin har behandlats med denna typ av strålning. 
Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: feber, frossa, hosta eller 
andra tecken på infektion; andnöd; snabb hjärtslag; huvudvärk; yrsel; blek hud; förvirring; extrem 
trötthet eller ovanliga blödningar eller blåmärken.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa tester för att 

kontrollera din kropps reaktion på irinotekan.

Tala med din läkare om riskerna med att använda irinotecan.

hur är denna medicin utskriven?

Irinotecan används ensamt eller i kombination med andra läkemedel för att behandla tjocktarmscancer eller rektalcancer 

(cancer som börjar i tjocktarmen). Irinotekan är i en klass av antineoplastiska läkemedel som kallas topoisomeras I-

hämmare. Det fungerar genom att stoppa tillväxten av cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Irinotekan kommer som en vätska som ska ges under 90 minuter intravenöst (i en ven) av en läkare eller 
sjuksköterska. Det ges vanligtvis inte oftare än en gång i veckan, enligt ett schema som varvar en eller 
flera veckor när du får irinotekan med en eller flera veckor när du inte får medicinen. Din läkare kommer 
att välja det schema som fungerar bäst för dig.

Din läkare kan behöva skjuta upp behandlingen och justera din dos om du upplever vissa biverkningar. Se 
till att berätta för din läkare hur du mår under din behandling med irinotekan.

Din läkare kan ge dig medicin för att förhindra illamående, kräkningar innan du får varje dos av irinotekan. 

Din läkare kan också ge dig andra läkemedel för att förebygga eller behandla andra biverkningar.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Irinotekan används också ibland tillsammans med andra mediciner för att behandla småcellig lungcancer. 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 irinotecan,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot irinotekan, sorbitol eller andra läkemedel.
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tala om för din läkare om du tar ketokonazol (Nizoral). Din läkare kommer förmodligen att säga till dig att inte 
ta ketokonazol på en vecka innan du börjar din behandling med irinotekan eller under din behandling.

tala om för din läkare om du tar johannesört. Du ska inte ta johannesört på två veckor innan du 
börjar din behandling med irinotekan eller under din behandling.

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: atazanavir (Reyataz); gemfibrozil (Lopid); mediciner för anfall såsom karbamazepin 
(Carbatrol, Epitol, Tegretol), fenobarbital (Luminal), fenytoin (Dilantin, Phenytek); rifabutin 
(Mycobutin); och rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate och Rifater). Din läkare kan behöva ändra 
doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft diabetes; fruktosintolerans (oförmåga att smälta det naturliga 
sockret som finns i frukt); eller lever-, lung- eller njursjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller planerar att skaffa barn. Du eller 
din partner ska inte bli gravid medan du får irinotecan. Du måste ha ett negativt graviditetstest innan 
du börjar ta denna medicin. Om du är kvinna, använd effektiv preventivmedel under din behandling 
och i 6 månader efter din sista dos. Om du är en man och din partner kan bli gravid bör du använda 
effektiv preventivmedel (kondom) under din behandling och i 3 månader efter din sista dos. Om du 
eller din partner blir gravid medan du får irinotecan, kontakta din läkare. Irinotekan kan skada fostret.

tala om för din läkare om du ammar. Du ska inte amma medan du får irinotekaninjektion och i 7 
dagar efter din sista dos.

du bör veta att detta läkemedel kan minska fertiliteten hos män och kvinnor. Tala med din läkare 
om riskerna med att få irinotekaninjektion.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du får 
irinotekan.

du bör veta att irinotekan kan göra dig yr eller påverka din syn, särskilt under de första 24 timmarna 
efter att du fått en dos. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du vet hur detta läkemedel 
påverkar dig.

tala med din läkare innan du får några vaccinationer under din behandling med irinotekan.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Din läkare kommer att berätta för dig om en speciell diet att följa för att hjälpa dig att kontrollera diarrén under din behandling. 

Följ dessa instruktioner noggrant.

Tala med din läkare om att äta grapefrukt och dricka grapefruktjuice medan du får detta läkemedel.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

kräkningar

förstoppning
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svullnad och sår i munnen

halsbränna

aptitlöshet

viktminskning

håravfall

svaghet

sömnighet

smärta, särskilt ryggsmärtor

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de 
som anges i avsnittet VIKTIG VARNING, kontakta din läkare omedelbart:

bröstsmärta

gulfärgning av huden eller ögonen

svullen mage

oväntad eller ovanlig viktökning

svullnad av armar, händer, fötter, vrister eller underben

utslag

nässelfeber

klåda

svårigheter att andas eller svälja

Vissa personer som fick irinotekan utvecklade blodproppar i ben, lungor, hjärnor eller hjärtan. Det finns inte 
tillräckligt med information för att avgöra om irinotekan orsakade blodpropparna. Tala med din läkare om riskerna 
med att få irinotecan.

Irinotekan 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).

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

svår diarré

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, 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

Camptosar®

deras namn

CPT-11
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