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Ixabepilone Injection
uttalas som (ix'' ab ep' i lone)

VIKTIG VARNING:

Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft leversjukdom. Din läkare kommer att beställa 
laboratorietester för att se hur väl din lever fungerar före och under din behandling. Om testerna visar att du 
har leverproblem kommer din läkare förmodligen inte att ge dig ixabepiloninjektion och capecitabin (Xeloda). 
Behandling med både ixabepiloninjektion och capecitabin kan orsaka allvarliga biverkningar eller dödsfall hos 
personer som har leversjukdom.

Tala med din läkare om riskerna med att få ixabepiloninjektion.

hur är denna medicin utskriven?

Ixabepilone injektion används ensamt eller i kombination med capecitabin för att behandla bröstcancer som inte kan 

behandlas med andra läkemedel. Ixabepilone är i en klass av läkemedel som kallas mikrotubuli-hämmare. Det fungerar 

genom att döda cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Ixabepilone injektion kommer som ett pulver som ska läggas till vätska och injiceras under 3 timmar intravenöst (i en ven) av 

en läkare eller sjuksköterska. Det injiceras vanligtvis en gång var tredje vecka.

Din läkare kan behöva skjuta upp behandlingen och justera din dos om du upplever vissa biverkningar. Din läkare 
kommer att ge dig andra mediciner för att förebygga eller behandla vissa biverkningar ungefär en timme innan du 
får varje dos av ixabepiloninjektion. Var noga med att berätta för din läkare hur du känner dig under din behandling 
med ixabepiloninjektion.

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

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.
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bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du får ixabepilone-injektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot ixabepilone, andra mediciner, Cremophor EL 
(polyoxietylerad ricinolja) eller mediciner som innehåller Cremophor EL såsom paklitaxel (Taxol). Fråga din läkare 
eller apotekspersonal om du inte vet om ett läkemedel som du är allergisk mot innehåller Cremophor EL.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer och kosttillskott du tar, nyligen har tagit eller planerar att ta. Var noga med att nämna 
något av följande: vissa antibiotika såsom klaritromycin (Biaxin) och telitromycin (Ketek); vissa 
antimykotika såsom itrakonazol (Sporanox), ketokonazol (Nizoral) och vorikonazol (Vfend); delavirdin 
(Rescriptor); dexametason (Decadron, Dexpak); erytromycin (EES, E-Mycin, Ery-Tab, Erythrocin); 
flukonazol (Diflucan); vissa mediciner mot anfall såsom karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Tegretol), 
fenobarbital (Luminal) och fenytoin (Dilantin, Phenytek); nefazodon; proteashämmare som används 
för att behandla humant immunbristvirus (HIV) såsom amprenavir (Agenerase), atazanavir (Reyataz), 
indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, i Kaletra), nelfinavir (Viracept) och saquinavir (Invirase); rifabutin 
(Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate och Rifater); och verapamil (Calan, Covera, 
Isoptin, Verelan, i Tarka). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig 
noggrant för biverkningar.

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

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft diabetes; alla tillstånd som orsakar domningar, sveda eller 
stickningar i dina händer eller fötter; eller hjärtsjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du ska inte bli gravid 
medan du får ixabepiloninjektion. Tala med din läkare om preventivmetoder som kommer att fungera 
för dig. Om du blir gravid medan du får ixabepiloninjektion, kontakta din läkare. Ixabepiloninjektion 
kan skada fostret.

du bör veta att ixabepilone injektion innehåller alkohol och kan göra dig dåsig. Kör inte bil eller använd 
maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig. Tala med din läkare om säker användning av 
alkoholhaltiga drycker eller mediciner som kan påverka ditt tänkande eller omdöme under din behandling 
med ixabepiloninjektion.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Drick inte grapefruktjuice medan du får denna medicin.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

huvudvärk

håravfall

flagnande eller mörk hud

problem med tånaglar eller fingernaglar

ömma, röda handflator och fotsulor

sår på läppen eller i munnen eller halsen
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svårt att smaka mat

vattniga ögon

aptitlöshet

viktminskning

halsbränna

illamående

kräkningar

diarre

förstoppning

magont

led-, muskel- eller skelettvärk

förvirring

svårt att somna eller att sova

svaghet

trötthet

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

domningar, sveda eller stickningar i händer eller fötter

svårt att andas

nässelfeber

utslag

klåda

plötslig rodnad i ansikte, hals eller övre delen av bröstet

plötslig svullnad av ansikte, hals eller tunga

bultande hjärtslag

yrsel

matthet

bröstsmärtor eller tryckkänsla

ovanlig viktökning

feber (100,5 °F eller mer)

frossa

hosta

sveda eller smärta vid urinering
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Ixabepiloninjektion 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:

träningsvärk

trötthet

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

Ixempra®
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