
Hem →Läkemedel, örter och kosttillskott → Netupitant och Palonosetron

URL till denna sida: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614053.html

Netupitant och Palonosetron
uttalas som (net ue' pi tant) (pal'' oh noe' se tron)

hur är denna medicin utskriven?

Kombinationen av netupitant och palonosetron används för att förhindra illamående och kräkningar orsakade av 

cancerkemoterapi. Netupitant är i en klass av läkemedel som kallas neurokinin (NK1)-antagonister. Det verkar genom 

att blockera neurokinin, ett naturligt ämne i hjärnan som orsakar illamående och kräkningar. Palonosetron är i en 

klass av läkemedel som kallas 5-HT3receptorantagonister. Det verkar genom att blockera serotonin, ett naturligt 

ämne i kroppen som orsakar illamående och kräkningar.

hur ska detta läkemedel användas?

Kombinationen av netupitant och palonosetron kommer som en kapsel att ta genom munnen. Det tas 
vanligtvis cirka 1 timme innan kemoterapin påbörjas med eller utan mat. Följ anvisningarna på din 
receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta 
netupitant och palonosetron exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än 
vad din läkare har ordinerat.

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 tar netupitant och palonosetron,

berätta för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot netupitant och palonosetron, alosetron (Lotronex), 
dolasetron (Anzemet), granisetron (Sancuso), ondansetron (Zofran, Zuplez), någon annan medicin eller något av 
innehållsämnena i netupitant och palonosetron kapslar . Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar. Var noga med att nämna något av följande: bensodiazepiner 
inklusive alprazolam (Xanax), midazolam och triazolam (Halcion); vissa kemoterapimediciner såsom 
cyklofosfamid (Cytoxan), docetaxel (Docefrez, Taxotere), etoposid, ifosfamid (Ifex), imatinib (Gleevec), 
irinotekan (Camptosar), paklitaxel (Taxol), vinblastin, vinkristin (och vinorelbin); dexametason; 
erytromycin (EES, Ery-tab, andra); fentanyl (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, 
Subsys); ketokonazol (Nizoral); litium (Lithobid); mediciner för att behandla migrän såsom almotriptan 
(Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt),
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(Zomig); Metylenblå; mirtazapin (Remeron); monoaminoxidas (MAO)-hämmare inklusive isokarboxazid 
(Marplan), linezolid (Zyvox), fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl, Emsam, Zelapar) och tranylcypromin 
(Parnate); fenobarbital; rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifater, i Rifamate); selektiva 
serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetin 
(Prozac, Sarafem, i Symbyax), fluvoxamin (Luvox), paroxetin (Brisdelle, Paxil, Pexeva) och sertralin 
(Zoloft); och tramadol (Conzip, Ultram, i Ultracet). 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 lever- eller njursjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du tar netupitant och palonosetron, kontakta din läkare.

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?

Netupitant och palonosetron ska endast tas före kemoterapi enligt anvisningar från din läkare. Det bör 
inte tas på en regelbunden basis.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

huvudvärk

magont

halsbränna

förstoppning

svaghet

rodnad i huden

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

nässelfeber

utslag

klåda

svårigheter att andas eller svälja

andnöd

yrsel, yrsel och svimning

snabba, långsamma eller oregelbundna hjärtslag

agitation
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hallucinationer (att se saker eller höra röster som inte finns)

feber

spolning

överdriven svettning

förvirring

illamående, kräkningar och diarré

förlust av koordination

stela eller ryckande muskler

anfall

koma (förlust av medvetande)

Netupitant och palonosetron kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga 
problem när du tar 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).

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 ljus, överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Kasta all medicin som är 
föråldrad eller inte längre behövs. Tala med din apotekspersonal om hur din medicin ska kasseras på rätt sätt.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.

Låt inte någon annan ta din medicin.

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.
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rand namn

Akynzeo®
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