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Leucovorin injektion
uttalas som (loo koe vor' in)

hur är denna medicin utskriven?

Leucovorin-injektion används för att förhindra skadliga effekter av metotrexat (Rheumatrex, Trexall; 
cancerkemoterapiläkemedel) när metotrexat används för att behandla vissa typer av cancer. Leucovorin injektion 
används för att behandla personer som av misstag har fått en överdos av metotrexat eller liknande mediciner. 
Leucovorin injektion används också för att behandla anemi (låg nivå av röda blodkroppar) orsakad av låga nivåer av 
folsyra i kroppen. Leucovorin-injektion används också med 5-fluorouracil (ett kemoterapiläkemedel) för att behandla 
kolorektal cancer (cancer som börjar i tjocktarmen). Leucovorin-injektion är i en klass av läkemedel som kallas 
folsyraanaloger. Det behandlar personer som får metotrexat genom att skydda friska celler från effekterna av 
metotrexat. Det behandlar anemi genom att tillföra folsyra som behövs för bildandet av röda blodkroppar. Det 
behandlar kolorektal cancer genom att öka effekterna av 5-fluorouracil.

hur ska detta läkemedel användas?

Leucovorin-injektion kommer som en lösning (vätska) och ett pulver som ska blandas med vätska och injiceras intravenöst (i 

en ven) eller i en muskel. När leukovorininjektion används för att förhindra skadliga effekter av metotrexat eller för att 

behandla en överdos av metotrexat eller liknande läkemedel, ges det vanligtvis var 6:e   timme tills laboratorietester visar 

att det inte längre behövs. När leukovorininjektion används för att behandla anemi, ges det vanligtvis en gång om dagen. 

När leukovorininjektion används för att behandla kolorektal cancer, ges det vanligtvis en gång om dagen i fem dagar som 

en del av en behandling som kan upprepas en gång var 4:e till 5:e vecka.

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 får leukovorininjektion,
Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot leukovorin, levoleucovorin, folsyra (Folicet, i 
multivitaminer) eller någon annan medicin.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
vissa mediciner mot anfall som fenobarbital, fenytoin (Dilantin) och
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primidon (Mysolin); och trimetoprim-sulfametoxazol (Bactrim, Septra). Din läkare kan behöva ändra 
doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har anemi (lågt antal röda blodkroppar) orsakad av brist på vitamin B12 eller oförmåga att 
absorbera vitamin B12. Din läkare kommer inte att ordinera leukovorininjektion för att behandla denna typ av anemi.

Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft en ansamling av vätska i brösthålan eller magområdet, 
cancer som har spridit sig till din hjärna eller nervsystem eller njursjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du får leukovorininjektion, kontakta din läkare.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

anfall

svimning

diarre

utslag

nässelfeber

klåda

svårigheter att andas eller svälja

Leucovorininjektion 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.

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 leukovorininjektion.
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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

Wellcovorin®IV¶

deras namn

citrovorum faktor

folinsyra

5-formyltetrahydrofolat

¶ -Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.
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