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Ofatumumab injektion (kronisk lymfatisk leukemi)
uttalas som (o''fa toom' ue mab)

Lägga märke till:

Ofatumumab-injektion (Arzerra) är endast tillgänglig genom ett speciellt begränsat 
distributionsprogram (Arzerra Oncology Access Program). För att få ofatumumab-injektion (Arzerra) 
måste din läkare vara registrerad i programmet och följa kraven. Arzerra Oncology Access Program 
skickar läkemedlet direkt till läkaren, sjukhuset eller apoteket.

VIKTIG VARNING:

Du kanske redan är infekterad med hepatit B (ett virus som infekterar levern och kan orsaka 
allvarliga leverskador) men inte har några symtom på sjukdomen. I det här fallet kan injektion med 
ofatumumab öka risken för att din infektion blir allvarligare eller livshotande och du kommer att 
utveckla symtom. Tala om för din läkare om du har eller någonsin haft hepatit B-virusinfektion. Din 
läkare kommer att beställa ett blodprov för att se om du har en inaktiv hepatit B-virusinfektion. Om 
det behövs kan din läkare ge dig medicin för att behandla denna infektion före och under din 
behandling med ofatumumab. Din läkare kommer också att övervaka dig för tecken på hepatit B-
infektion under och i flera månader efter din behandling. Om du upplever något av följande symtom 
under eller efter behandlingen, kontakta din läkare omedelbart: överdriven trötthet,

Vissa personer som fick ofatumumab utvecklade progressiv multifokal leukoencefalopati (PML; en sällsynt 
infektion i hjärnan som inte kan behandlas, förebyggas eller botas och som vanligtvis orsakar dödsfall eller 
allvarlig funktionsnedsättning) under eller efter behandlingen. Om du upplever något av följande symtom, 
kontakta din läkare omedelbart: nya eller plötsliga förändringar i tänkande eller förvirring, yrsel, förlust av 
balans, svårigheter att prata eller gå, nya eller plötsliga synförändringar eller andra ovanliga symtom som 
utvecklas plötsligt.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 
kontrollera din kropps svar på ofatumumab-injektion.

Tala med din läkare om riskerna med att använda ofatumumab-injektion.
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hur är denna medicin utskriven?

Ofatumumab-injektion används för att behandla kronisk lymfatisk leukemi (KLL; en typ 
av cancer i vita blodkroppar):

i kombination med klorambucil hos personer som inte har fått behandling eller inte kan få 
behandling med fludarabin (Fludara).

i kombination med fludarabin (Fludara) och alemtuzumab (Campath) när KLL har återkommit efter 
tidigare behandling.

som utökad behandling hos personer med KLL som har förbättrats helt eller delvis efter minst två 
behandlingslinjer.

hos personer som inte har svarat på behandling med fludarabin (Fludara) och alemtuzumab 
(Campath).

Ofatumumab-injektion är i en klass av läkemedel som kallas monoklonala antikroppar. Det fungerar genom att döda cancerceller.

Ofatumumab finns också som en injektion (Kesimpta) som används för att behandla multipel skleros 
(MS; en sjukdom där nerverna inte fungerar korrekt och människor kan uppleva svaghet, domningar, 
förlust av muskelkoordination och problem med syn, tal, och blåskontroll). Denna monografi ger endast 
information om ofatumumab-injektion (Arzerra) för behandling av kronisk lymfatisk leukemi. Om du får 
ofatumumab för multipel skleros, läs monografin med titeln Ofatumumab Injection (multipel skleros).

hur ska detta läkemedel användas?

Ofatumumab-injektion kommer som en lösning (vätska) som ska tillsättas vätska och injiceras intravenöst (i en ven) 
av en läkare eller sjuksköterska på en läkarmottagning eller sjukhus. Det injiceras vanligtvis en gång i veckan. 
Längden på din behandling beror på ditt tillstånd och på hur väl du svarar på behandlingen.

Du kan uppleva en reaktion under eller i upp till 24 timmar efter att du fått en dos av ofatumumab. Din läkare 
kommer att ge dig andra mediciner för att förebygga eller behandla vissa biverkningar 30 minuter till 2 timmar innan 
du får varje dos av ofatumumab-injektion. Berätta omedelbart för din läkare om du upplever något av dessa symtom 
när du får ofatumumab: feber, frossa, hudutslag eller andningssvårigheter. Se till att berätta för din läkare hur du 
känner dig under din behandling med ofatumumab-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 ofatumumab-injektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot ofatumumab, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i ofatumumab-injektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
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berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra 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 kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL; en grupp 
sjukdomar som påverkar lungor och luftvägar)

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du får ofatumumab-injektion, kontakta din läkare.

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

fråga din läkare om du ska få några vaccinationer innan du börjar din behandling med 
ofatumumab. Ta inga vaccinationer under din behandling utan att tala med din läkare.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

muskelryckningar

täppt eller rinnande näsa

diarre

huvudvärk

sömnsvårigheter

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

svårigheter att andas eller svälja

kraftig svettning

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben

heshet

plötslig rodnad i ansiktet, halsen eller övre delen av bröstet

svaghet

ovanlig blödning eller blåmärken

blek hud

spetsiga, platta, runda, röda fläckar under huden

utslag

nässelfeber
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feber, frossa, hosta, ont i halsen eller andra tecken på infektion

smärta i armar, rygg, nacke eller käke

bröstsmärta,

snabba hjärtslag

svimning

Ofatumumab-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
(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?

Fråga din apotekspersonal alla frågor du har om ofatumumab-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

Arzerra®
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