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Plerixafor injektion
uttalas som (pler ix' a fore)

hur är denna medicin utskriven?

Plerixafor-injektion används tillsammans med en granulocyt-kolonistimulerande faktor (G-CSF) medicin såsom 
filgrastim (Neupogen) eller pegfilgrastim (Neulasta) för att förbereda blodet för en autolog 
stamcellstransplantation (förfarande där vissa blodkroppar avlägsnas från kroppen och sedan återvände till 
kroppen efter kemoterapi och/eller strålning) hos patienter med non-Hodgkins lymfom (NHL; cancer som börjar i 
en typ av vita blodkroppar som normalt bekämpar infektioner) eller multipelt myelom (en typ av cancer i skelettet) 
märg). Plerixafor-injektion är i en klass av läkemedel som kallas hematopoetiska stamcellsmobilisatorer. Det 
fungerar genom att få vissa blodkroppar att flytta från benmärgen till blodet så att de kan avlägsnas för 
transplantation.

hur ska detta läkemedel användas?

Plerixafor-injektion kommer som en vätska som ska injiceras subkutant (under huden) av en läkare eller 
sjuksköterska på en medicinsk inrättning. Det injiceras vanligtvis en gång om dagen, 11 timmar före avlägsnande av 
blodkroppar, i upp till 4 dagar i rad. Din behandling med plerixafor-injektion börjar efter att du har fått en G-CSF-
medicin en gång om dagen i 4 dagar, och du kommer att fortsätta att få G-CSF-läkemedlet under din behandling 
med plerixafor-injektion.

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 plerixafor-injektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot plerixafor-injektion eller andra läkemedel.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. 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 leukemi (cancer som börjar i de vita blodkropparna), ett 
onormalt högt antal neutrofiler (en typ av blodkroppar) eller njursjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du bör använda preventivmedel för 
att förhindra graviditet under din behandling med plerixafor-injektion. Prata med din läkare
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om preventivmetoder som kommer att fungera för dig. Om du blir gravid medan du får plerixafor-
injektion, kontakta din läkare. Plerixafor-injektion kan skada fostret.

om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du får 
plerixafor-injektion.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

kräkningar

magont

diarre

gas

yrsel

huvudvärk

överdriven trötthet

svårt att somna eller att sova

ledvärk

smärta, rodnad, hårdhet, svullnad, irritation, klåda, blåmärken, blödning, domningar, stickningar eller utslag på 
den plats där plerixafor injektionen injicerades

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

smärta i den övre vänstra delen av magen eller i axeln

lätta blåmärken eller blödningar

svullnad runt ögonen

svårt att andas

nässelfeber

svimning

Plerixafor-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
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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.

Symtom på överdosering kan inkludera:

illamående

kräkningar

magont

diarre

gas

yrsel eller yrsel

svimning

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 plerixafor-injektion.

Ställ dina frågor på apoteket om plerixafor-injektion.

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

Mozobil®
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för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609018.html 4/4

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

