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Midostaurin
uttalas som (mye"doe staw' rin)

hur är denna medicin utskriven?

Midostaurin används tillsammans med andra kemoterapiläkemedel för att behandla vissa typer av akut myeloid leukemi 

(AML; en typ av cancer i vita blodkroppar). Midostaurin används också för vissa typer av mastocytos (en blodsjukdom där 

det finns för många mastceller [en viss typ av vita blodkroppar]). Midostaurin är i en klass av läkemedel som kallas 

kinashämmare. Det fungerar genom att blockera verkan av det onormala proteinet som signalerar cancerceller att föröka 

sig. Detta hjälper till att stoppa spridningen av mast- och cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Midostaurin kommer som en kapsel att ta genom munnen. Det tas vanligtvis med mat två gånger om dagen. 
Ta midostaurin vid ungefär samma tider varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din 
läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta midostaurin exakt enligt anvisningarna. Ta 
inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Svälj kapslarna hela; öppna eller krossa dem inte.

Om du kräks efter att ha tagit midostaurin, ta inte en ny dos. Fortsätt ditt vanliga doseringsschema.

Din läkare kan minska din dos av midostaurin eller säga åt dig att sluta ta midostaurin under en viss tid 
eller permanent under din behandling. Detta beror på de biverkningar du upplever. Tala med din läkare 
om hur du mår under din behandling. Fortsätt att ta midostaurin även om du mår bra. Sluta inte ta 
midostaurin utan att tala med din läkare.

Din läkare kan säga åt dig att ta medicin för att förhindra illamående och kräkningar före varje dos av 

midostaurin.

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?
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Innan du tar midostaurin,

Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot midostaurin, andra mediciner eller något av 
innehållsämnena i midostaurinkapslar. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer och kosttillskott du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
boceprevir (inte längre tillgängligt i USA; Victrelis); karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol, andra); 
klaritromycin (Biaxin, i Prevpac); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, andra); enzalutamid (Xtandi); 
idelalisib (Zydelig); itrakonazol (Onmel, Sporanox); ketokonazol (Nizoral); läkemedel som används för 
att behandla humant immunbristvirus (HIV) såsom kobicistat (Tybost, i Evotaz, i Genvoya, i Prezcobix, i 
Stribild), elvitegravir (Vitekta), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, i Kaletra , i 
Technivie, i Viekira), saquinavir (Invirase) och tipranavir (Aptivus); mitotan (Lysodren); nefazodon; 
fenytoin (Dilantin, Phenytek); posakonazol (Noxafil); rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate, i Rifater); 
troleandomycin (ej tillgängligt i USA); och vorikonazol (Vfend). Din läkare kan behöva ändra doserna av 
dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många andra mediciner kan också 
interagera med midostaurin, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som 
inte finns på den här listan.

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

Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft oregelbundna hjärtslag, QT-förlängning (ett hjärtproblem 
som kan orsaka oregelbundna hjärtslag, svimning eller plötslig död), lung-, lever- eller njursjukdom.

tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Om du är kvinna ska du inte bli gravid 
medan du tar midostaurin och i upp till 4 månader efter din sista dos. Du måste ha ett negativt 
graviditetstest inom 7 dagar innan du börjar ta midostaurin. Tala med din läkare om preventivmetoder som 
kommer att fungera för dig. Om du är man bör du och din kvinnliga partner använda preventivmedel under 
din behandling och fortsätta att använda preventivmedel i 4 månader efter din sista dos. Om du eller din 
partner blir gravid medan du tar midostaurin, kontakta din läkare omedelbart. Midostaurin kan skada 
fostret.

tala om för din läkare om du ammar. Du ska inte amma medan du tar midostaurin och under 4 
månader efter din sista dos.

du bör veta att detta läkemedel kan minska fertiliteten hos män och kvinnor.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Tala med din läkare om att äta grapefrukt och dricka grapefruktjuice medan du tar denna medicin.

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

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för 

en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

kräkningar
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diarre

huvudvärk

näsblod

trötthet

svaghet

yrsel

förstoppning

hemorrojder

ökad svettning

magont

vita fläckar eller sår på läpparna eller i mun och svalg

svullnad av händer, fötter, vrister eller underben

rygg-, skelett-, led-, lem- eller muskelvärk

svårt att somna eller att sova

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

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

snabba, oregelbundna eller bultande hjärtslag

andnöd

bröstsmärta

spolning

svullnad av läppar, tunga eller svalg

svårigheter att andas eller svälja

nässelfeber

utslag

klåda

ny eller förvärrad hosta

väsande andning

kräks blod eller kräks material som ser ut som kaffesump

ovanlig blödning eller blåmärken

sveda eller smärta vid urinering

Midostaurin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar 
denna medicin.
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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).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan 
äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din 
medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala 
sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för 
säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har 
tillgång till ett återtagningsprogram.

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 kan beställa vissa laboratorietester för att 
kontrollera din kropps svar på midostaurin.

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

Rydapt®

Senast reviderad - 2017-08-15

Lär dig hur du citerar den här sidan

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists
®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617033.html 4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


14/4/22, 14:50 Midostaurin: MedlinePlus läkemedelsinformation

för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.
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