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Mitoxantroninjektion
uttalas som (mye toe zan' trone)

VIKTIG VARNING:

Mitoxantron ska endast ges under överinseende av en läkare med erfarenhet av användning av 
kemoterapiläkemedel.

Mitoxantron kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar i blodet. Din läkare kommer att beställa 
laboratorietester regelbundet före och under din behandling för att kontrollera om antalet vita 
blodkroppar i din kropp har minskat. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare 
omedelbart: feber, frossa, ont i halsen, hosta, frekvent eller smärtsam urinering eller andra tecken på 
infektion.

Mitoxantroninjektion kan orsaka skada på ditt hjärta när som helst under din behandling eller månader till 
år efter att din behandling har avslutats. Denna hjärtskada kan vara allvarlig och kan orsaka dödsfall och 
kan uppstå även hos personer utan risk för hjärtsjukdom. Din läkare kommer att undersöka dig och utföra 
vissa tester för att kontrollera hur väl ditt hjärta fungerar innan behandlingen med mitoxantron påbörjas 
och om du visar några tecken på hjärtproblem. Om du använder mitoxantroninjektion för multipel skleros 
(MS; ett tillstånd där nerverna inte fungerar som de ska, vilket orsakar symtom som svaghet, domningar, 
förlust av muskelkoordination och problem med syn, tal och blåskontroll), din läkare kommer också att 
utföra vissa tester före varje dos av mitoxantroninjektion och årligen efter att du har avslutat din 
behandling. Dessa tester kan inkludera ett elektrokardiogram (EKG; test som registrerar hjärtats elektriska 
aktivitet) och ett ekokardiogram (test som använder ljudvågor för att mäta ditt hjärtas förmåga att pumpa 
blod). Din läkare kan säga till dig att du inte ska få denna medicin om testerna visar att ditt hjärtas 
förmåga att pumpa blod har minskat. Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft någon typ 
av hjärtsjukdom eller strålbehandling (röntgen) mot bröstområdet. Tala om för din läkare och 
apotekspersonal om du tar eller någonsin har fått vissa cancerkemoterapiläkemedel såsom daunorubicin 
(Cerubidin), doxorubicin (Doxil), epirubicin (Ellence) eller idarubicin (Idamycin), eller om du någonsin har 
behandlats med mitoxantron i det förflutna. Risken för hjärtskador kan bero på den totala mängden 
mitoxantron som ges till en person under en livstid, så din läkare kommer förmodligen att begränsa det 
totala antalet doser du får om du använder detta läkemedel mot MS. Om du upplever något av följande 
symtom, kontakta din läkare omedelbart: andningssvårigheter, bröstsmärtor, svullna ben eller vrister eller 
oregelbundna eller snabba hjärtslag.
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Mitoxantron kan öka risken för att utveckla leukemi (cancer i vita blodkroppar), särskilt när det ges 
i höga doser eller tillsammans med vissa andra kemoterapimediciner.

Tala med din läkare om riskerna med att använda mitoxantroninjektion.

hur är denna medicin utskriven?

Mitoxantroninjektion används till vuxna med olika former av multipel skleros (MS; en sjukdom där 
nerverna inte fungerar som de ska och människor kan uppleva svaghet, domningar, förlust av 
muskelkoordination och problem med syn, tal och blåskontroll) inklusive det följande:

skov-remitterande former (sjukdomsförlopp där symtomen blossar upp då och då), eller

progressiva skov (sjukdomsförlopp med enstaka skov), eller

sekundära progressiva former (sjukdomsförlopp där återfall inträffar oftare).

Mitoxantroninjektion används också tillsammans med steroidmediciner för att lindra smärta hos personer med 
avancerad prostatacancer som inte svarade på andra mediciner. Mitoxantroninjektion används också med andra 
mediciner för att behandla vissa typer av leukemi. Mitoxantroninjektion är i en klass av läkemedel som kallas 
antracendioner. Mitoxantron behandlar MS genom att hindra vissa celler i immunsystemet från att nå hjärnan och 
ryggmärgen och orsaka skada. Mitoxantron behandlar cancer genom att stoppa tillväxten och spridningen av 
cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Mitoxantroninjektion kommer som en vätska som ska ges intravenöst (i en ven) av en läkare eller sjuksköterska på 
ett sjukhus eller en klinik. När mitoxantroninjektion används för att behandla MS, ges det vanligtvis en gång var 
tredje månad i cirka 2 till 3 år (totalt 8 till 12 doser). När mitoxantroninjektion används för att behandla 
prostatacancer, ges det vanligtvis en gång var 21:e dag. När mitoxantroninjektion används för att behandla 
leukemi, kommer du att fortsätta att få denna medicin baserat på ditt tillstånd och hur du svarar på behandlingen.

Om du använder mitoxantroninjektion för MS bör du veta att den kontrollerar MS men inte botar den. 
Fortsätt att få behandlingar även om du mår bra. Tala med din läkare om du inte längre vill få 
behandling med mitoxantroninjektion.

Om du använder mitoxantroninjektion för MS, fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av 

tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Mitoxantroninjektion används också ibland för att behandla non-Hodgkins lymfom (NHL; cancer som börjar i en 

typ av vita blodkroppar som normalt bekämpar infektion). Tala med din läkare om riskerna med att använda 

denna medicin för ditt tillstånd.

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 använder mitoxantroninjektion,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot mitoxantroninjektion, andra mediciner, sulfiter 
eller något av de andra innehållsämnena i mitoxantroninjektion. 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 
medicinerna som anges i avsnittet VIKTIG VARNING. 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 problem med blodpropp, anemi (minskad mängd 
röda blodkroppar i blodet) eller leversjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Du bör inte bli gravid medan du 
använder mitoxantroninjektion. Tala med din läkare om effektiva preventivmetoder som du kan använda 
under din behandling. Om du blir gravid medan du använder mitoxantroninjektion, kontakta din läkare 
omedelbart. Mitoxantroninjektion kan skada fostret. Om du använder mitoxantroninjektion för att 
behandla MS, även om du använder preventivmedel, bör din läkare ge dig ett graviditetstest före varje 
behandling. Du måste ha ett negativt graviditetstest innan varje behandling påbörjas.

tala om för din läkare om du ammar. Amma inte medan du använder mitoxantroninjektion.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du använder 
mitoxantroninjektion.

du bör veta att mitoxantroninjektion är mörkblå till färgen och kan göra att de vita delarna av dina 
ögon får en lätt blå färg i några dagar efter att du fått varje dos. Det kan också ändra färgen på din 
urin till en blågrön färg i cirka 24 timmar efter att du fått en dos.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ring din läkare omedelbart om du inte kan hålla ett möte för att få en dos av mitoxantroninjektion.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

kräkningar

diarre

förstoppning

halsbränna

aptitlöshet
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sår på mun och tunga

rinnande eller uppstoppad näsa

håravfall eller håravfall

förändringar i området runt eller under finger- och tånaglar

uteblivna eller oregelbundna menstruationer

extrem trötthet

svaghet

huvudvärk

ryggont

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de 
som anges i avsnittet VIKTIG VARNING, kontakta din läkare omedelbart:

ovanlig blödning eller blåmärken

små röda eller lila prickar på huden

nässelfeber

klåda

utslag

svårt att svälja

andnöd

svimning

yrsel

blek hud

gulfärgning av huden eller ögonen

anfall

rodnad, smärta, svullnad, sveda eller blå missfärgning på stället där injektionen gavs

Mitoxantroninjektion 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 på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat,
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haft 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 mitoxantroninjektion.

Ställ dina frågor på apoteket om mitoxantroninjektion.

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

Novantrone®¶

deras namn

DHAD

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