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Leuprolidinjektion
uttalas som (loo proe' lide)

hur är denna medicin utskriven?

Leuprolidinjektion (Eligard, Lupron Depot) används för att behandla symtom som är förknippade med avancerad 
prostatacancer. Leuprolidinjektion (Lupron Depot-PED, Fensolvi) används till barn 2 år eller äldre för att behandla 
central tidig pubertet (CPP; ett tillstånd som orsakar flickor [vanligtvis yngre än 8 år] och pojkar [vanligtvis yngre än 
9 år av] ålder] för att komma in i puberteten för tidigt, vilket resulterar i snabbare bentillväxt än normalt och 
utveckling av sexuella egenskaper). Leuprolidinjektion (Lupron Depot) används ensamt eller tillsammans med 
annan medicin (noretindron) för att behandla endometrios (ett tillstånd där den typ av vävnad som kantar 
livmodern växer i andra delar av kroppen och orsakar smärta, kraftig eller oregelbunden menstruation [mens] och 
andra symtom). Leuprolidinjektion (Lupron Depot) används också tillsammans med andra läkemedel för att 
behandla anemi (ett lägre antal röda blodkroppar än normalt) orsakat av myom (icke-cancerösa utväxter i 
livmodern). Leuprolidinjektion är i en klass av läkemedel som kallas gonadotropin-frisättande hormon (GnRH) 
agonister. Det fungerar genom att minska mängden av vissa hormoner i kroppen.

hur ska detta läkemedel användas?

Leuprolidinjektion kommer som en långverkande suspension (Lupron) som injiceras intramuskulärt (i en muskel) av en 

läkare eller sjuksköterska på en läkarmottagning eller klinik och ges vanligtvis en gång i månaden (Lupron Depot, Lupron 

Depot-PED) eller varje 3, 4 eller 6 månader (Lupron Depot-3 månader, Lupron Depot-PED-3 månader, Lupron Depot-4 

månader, Lupron Depot-6 månader). Leuprolidinjektion kommer också som en långverkande suspension (Eligard) som 

injiceras subkutant (strax under huden) av en läkare eller sjuksköterska på en läkarmottagning eller klinik och ges 

vanligtvis var 1, 3:e, 4 eller 6:e   månad. Leuprolidinjektion kommer också som en långtidsverkande suspension (Fensolvi) 

som injiceras subkutant (strax under huden) av en läkare eller sjuksköterska på en läkarmottagning eller klinik och ges 

vanligtvis var sjätte månad. Din läkare kommer att tala om för dig hur länge din behandling med leuprolidinjektion 

kommer att pågå. När det används till barn med tidig pubertet, kommer leuprolidinjektion (Lupron Depot-PED, Lupron 

Depot-PED-3 månad, Fensolvi) sannolikt att stoppas av ditt barns läkare före 11 års ålder hos flickor och 12 år hos pojkar.

Om du får leuprolid långverkande suspension (Eligard) som en subkutan injektion, kan du märka en liten 
bula på platsen där injektionen gavs när du först får medicinen. Denna bula bör så småningom 
försvinna.
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Leuprolid kan orsaka en ökning av vissa hormoner under de första veckorna efter injektionen. Din läkare kommer 

att övervaka dig noggrant för nya eller förvärrade symtom under denna tid.

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.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du får leuprolidinjektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot leuprolid, goserelin (Zoladex), histrelin (Supprelin 
LA, Vantas), nafarelin (Synarel), triptorelin (Triptodur, Trelstar), någon annan medicin eller någon av ingredienserna i 
leuprolidinjektion. Fråga din apotekspersonal om 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: vissa mediciner för oregelbundna hjärtslag såsom amiodaron (Cordarone), disopyramid 
(Norpace), prokainamid (Procanbid), kinidin och sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine); buproprion 
(Aplenzin, Forfivo, Wellbutrin, in Contrave); mediciner mot anfall; orala steroider såsom dexametason 
(Hemady), metylprednisolon (Medrol) och prednison (Rayos); och selektiva 
serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetin 
(Prozac, Sarafem, i Symbyax), fluvoxamin (Luvox), paroxetin (Brisdelle, Paxil) och sertralin (Zoloft). Din 
läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. 
Många andra mediciner kan också interagera med leuprolid, så se till att berätta för din läkare om alla 
mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan.

tala om för din läkare om du har ovanlig vaginal blödning. Din läkare kan säga åt dig att inte använda 
leuprolidinjektion.

tala om för din läkare om du eller någon i din familj har eller någonsin har haft osteoporos (tillstånd där ben är 
tunna och mer benägna att gå sönder); om du har druckit alkohol eller använt tobaksprodukter under en längre 
tid; eller om du har eller någonsin har haft depression, kramper, hjärntumörer, cancer som har spridit sig till 
ryggraden (ryggraden), diabetes, urinvägsobstruktion (blockering som orsakar svårigheter att urinera), blod i 
urinen, ett förlängt QT-intervall (en sällsynt hjärtproblem som kan orsaka oregelbundna hjärtslag, svimning eller 
plötslig död), cerebrovaskulär sjukdom (tilltäppning eller försvagning av blodkärlen i hjärnan eller som leder till 
hjärnan), hjärtsjukdom eller låga nivåer av kalium, kalcium eller magnesium i ditt blod.

du bör veta att leuprolid inte ska användas till kvinnor som är gravida, kan bli gravida eller ammar. 
Tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Din läkare kan göra ett 
graviditetstest för att vara säker på att du inte är gravid när du börjar få leuprolidinjektion. Du 
kommer att behöva använda en pålitlig icke-hormonell preventivmetod för att förhindra graviditet 
medan du får leuprolidinjektion. Tala med din läkare om vilka typer av preventivmedel som är rätt för 
dig och fortsätt att använda preventivmedel även om du inte bör ha regelbundna menstruationer 
under din behandling. Om du tror att du har blivit gravid medan du fick leuprolidinjektion, kontakta 
din läkare omedelbart. Leuprolidinjektion kan skada fostret.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.
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hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du missar ett möte för att få en injektion med leuprolid, bör du genast ringa din vårdgivare för att 
boka om din tid.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

trötthet

värmevallningar (en plötslig våg av mild eller intensiv kroppsvärme), svettning eller fuktighet

ömhet i brösten, smärta eller förändring i bröststorlek hos både män och kvinnor

flytningar, torrhet eller klåda hos kvinnor

fläckar (lätt vaginal blödning) eller menstruation (menstruation)

minskad storlek på testiklarna

minskad sexuell förmåga eller lust

svullnad av händer, fötter, vrister eller underben

smärta, sveda eller stickningar i händer eller fötter

smärta, sveda, blåmärken, rodnad eller hårdhet på platsen där injektionen gavs

förändring i vikt

muskel- eller ledvärk

rinnande näsa, hosta, ont i halsen eller influensaliknande symtom

feber

magont

förstoppning

huvudvärk

acne

depression

oförmögen att kontrollera känslor och frekventa humörförändringar

nervositet

allmän känsla av obehag eller obehag

svårigheter med minnet

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

klåda, utslag eller nässelfeber

svårigheter att andas eller svälja
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smärta i armar, rygg, bröst, nacke eller käke

långsamt eller svårt tal

yrsel eller svimning

svaghet, domningar eller oförmåga att röra en arm eller ett ben

skelettsmärta

smärtsam, frekvent eller svår urinering

blod i urinen

extrem törst

svaghet

torr mun

illamående

kräkningar

andetag som doftar fruktigt

minskat medvetande

plötslig huvudvärk

suddig syn

synförändringar

svårt att röra ögonen

hängande ögonlock

förvirring

anfall

Leuprolidinjektion kan orsaka en minskning av tätheten av dina ben, vilket kan öka risken för benbrott. Tala 
med din läkare om riskerna med att använda detta läkemedel och för att ta reda på vad du kan göra för att 
minska dessa risker.

Hos barn som får leuprolidinjektion (Lupron Depot-PED, Fensolvi) för tidig pubertet kan nya eller förvärrade symtom 
på sexuell utveckling uppstå under de första veckorna av behandlingen. Hos flickor som får leuprolidinjektion 
(Lupron Depot-PED) för tidig pubertet kan uppkomsten av menstruation eller stänkblödning (lätt vaginal blödning) 
inträffa under de första två månaderna av behandlingen. Om blödningen fortsätter efter den andra månaden, 
kontakta din läkare.

Leuprolidinjektion 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
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(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 och 
göra vissa mätningar för att kontrollera din kropps svar på leuprolidinjektion. Ditt blodsocker och 
glykosylerat hemoglobin (HbA1c) kan också kontrolleras regelbundet.

Fråga din apotekspersonal om du har frågor om leuprolidinjektion.

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

Eligard®

Fensolvi®

Lupron®

Lupron Depå®

Lupron Depot-PED®

Lupaneta förpackning®(som en kombinationsprodukt innehållande Leurprolide, Norethindrone)

deras namn

Leuprorelinacetat

Senast reviderad - 15/07/2020

Lär dig hur du citerar den här sidan

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul
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