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Ocrelizumab injektion
uttalas som (ok" re liz' ue mab)

hur är denna medicin utskriven?

Ocrelizumab-injektion används för att behandla 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 
kontroll av urinblåsan) Inklusive:

primär-progressiva former (symptomen blir gradvis värre med tiden) av MS,

kliniskt isolerat syndrom (CIS; episoder av nervsymtom som varar i minst 24 timmar),

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

sekundära progressiva former (sjukdomsförlopp där återfall inträffar oftare).

Ocrelizumab i en klass av läkemedel som kallas monoklonala antikroppar. Det fungerar genom att stoppa vissa 

celler i immunsystemet från att orsaka skada.

hur ska detta läkemedel användas?

Ocrelizumab-injektion kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras intravenöst (i en ven) av en läkare eller 

sjuksköterska. Det ges vanligtvis en gång varannan vecka för de första två doserna (vecka 0 och vecka 2), och sedan ges 

infusioner en gång var sjätte månad.

Ocrelizumab-injektion kan orsaka allvarliga reaktioner under en infusion och upp till en dag efter att ha fått 
infusionen. Du kan få andra mediciner för att behandla eller hjälpa till att förhindra reaktioner på ocrelizumab. En 
läkare eller sjuksköterska kommer att övervaka dig noga medan du får infusionen och i minst 1 timme efteråt för att 
ge behandling vid vissa biverkningar av medicinen. Din läkare kan tillfälligt eller permanent avbryta din behandling 
eller minska dosen om du upplever vissa biverkningar. Tala om för din läkare eller sjuksköterska om du upplever 
något av följande under eller inom 24 timmar efter din infusion: utslag; klåda; nässelfeber; rodnad på 
injektionsstället; svårigheter att andas eller svälja; hosta; väsande andning; utslag; känsla av svimning; irritation i 
halsen; smärta i mun eller hals; andnöd; svullnad av ansikte, ögon, mun, svalg, tunga, eller läppar; spolning; feber; 
Trötthet; trötthet; huvudvärk; yrsel; illamående; eller ett häftigt hjärtslag. Ring din läkare omedelbart eller få 
omedelbar akut läkarvård om du upplever något av dessa symtom efter att du lämnat din läkares kontor eller 
medicinska anläggning.
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Ocrelizumab kan hjälpa till att kontrollera multipel sklerossymptom men botar dem inte. Din läkare kommer att 

övervaka dig noggrant för att se hur väl ocrelizumab fungerar för dig. Det är viktigt att berätta för din läkare hur du 

mår under din behandling.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) 
när du börjar behandlingen med ocrelizumab-injektion och varje gång du fyller på ditt recept. Läs 
informationen noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan också 
besöka Food and Drug Administrations (FDA) webbplats (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

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 ocrelizumab-injektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot ocrelizumab, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i ocrelizumab-injektion. 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 
mediciner som dämpar ditt immunförsvar såsom följande: kortikosteroider inklusive dexametason, 
metylprednisolon (Medrol) och prednison (Rayos); cyklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); 
daclizumab (Zinbryta); fingolimod (Gilenya); mitoxantron; natalizumab (Tysabri); takrolimus (Astagraf, 
Prograf); eller teriflunomid (Aubagio). 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 hepatit B (HBV; ett virus som infekterar levern och kan 
orsaka allvarlig leverskada eller levercancer). Din läkare kommer förmodligen att säga till dig att inte få 
ocrelizumab.

tala om för din läkare om du har någon typ av infektion innan du börjar din behandling med ocrelizumab-
injektion.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Använd effektiv preventivmedel 
under din behandling med ocrelizumab och i 6 månader efter den sista dosen. Om du blir gravid medan du 
får ocrelizumab, kontakta din läkare. Om du får ocrelizumab-injektion under din graviditet, se till att tala 
med ditt barns läkare om detta efter att ditt barn har fötts. Ditt barn kan behöva skjuta upp med att få vissa 
vacciner.

tala om för din läkare om du nyligen har fått en vaccination eller är planerad att få några vaccinationer. 
Du kan behöva få vissa typer av vacciner minst 4 veckor innan och andra minst 2 veckor innan du 
börjar behandlingen med ocrelizumab-injektion. Ta inga vaccinationer utan att tala med din läkare 
under behandlingen.

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?
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Om du missar ett möte för att få en ocrelizumab, ring din läkare så snart som möjligt för att boka om din 
tid.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

svullnad eller smärta i händer, armar, ben eller fötter

diarre

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de 
som anges i avsnittet HUR, ring din läkare omedelbart eller få akut medicinsk 
behandling:

feber, frossa, ihållande hosta eller andra tecken på infektion

munsår

bältros (ett utslag som kan uppstå hos personer som har haft vattkoppor tidigare)

sår runt könsorganen eller ändtarmen

hudinfektion

svaghet på ena sidan av kroppen; klumpighet i armar och ben; synförändringar; förändringar i tänkande, minne 
och orientering; förvirring; eller personlighetsförändringar

Ocrelizumab kan öka risken för vissa cancerformer, inklusive bröstcancer. Tala med din läkare om 
riskerna med att få denna medicin.

Ocrelizumab 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 
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 före och 

under din behandling för att kontrollera din kropps svar på ocrelizumab-injektion.

Ställ dina frågor på apoteket om ocrelizumab-injektion.
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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

Ocrevus®
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