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Olaparib
uttalas som (oh lap' a revben)

hur är denna medicin utskriven?

Olaparib-tabletter används för att bibehålla responsen från vissa typer av äggstockar (kvinnliga reproduktionsorgan där ägg bildas), äggledaren (rör som transporterar 

ägg som frigörs av äggstockarna till livmodern) och peritoneal (vävnadslager som kantar buken ) cancer hos personer som har svarat helt eller delvis på sina första eller 

senare kemoterapibehandlingar. Olaparib-tabletter används också för att behandla vissa typer av bröstcancer som har spridit sig till andra delar av kroppen och som inte 

har förbättrats eller har förvärrats efter behandling med andra terapier. Olaparib tabletter används också för att behandla en viss typ av prostatacancer som har spridit sig 

till andra delar av kroppen, som inte längre svarar på medicinska eller kirurgiska behandlingar för att sänka testosteronnivåerna, och har utvecklats efter behandling med 

enzalutamid (Xtandi) eller abirateron (Yonsa, Zytiga). Olaparib tabletter och kapslar används också för att behandla äggstockscancer som inte har förbättrats eller har 

förvärrats efter behandling med minst tre andra behandlingar. Olaparib-tabletter används också för att bibehålla svaret på en viss typ av cancer i bukspottkörteln som inte 

har spridit sig eller utvecklats efter den första kemoterapibehandlingen. Olaparib är en enzymhämmare av polyadenosin 5'-difosforibospolymeras (PARP). Det fungerar 

genom att döda cancerceller. Olaparib-tabletter används också för att bibehålla svaret på en viss typ av cancer i bukspottkörteln som inte har spridit sig eller utvecklats 

efter den första kemoterapibehandlingen. Olaparib är en enzymhämmare av polyadenosin 5'-difosforibospolymeras (PARP). Det fungerar genom att döda cancerceller. 

Olaparib-tabletter används också för att bibehålla svaret på en viss typ av cancer i bukspottkörteln som inte har spridit sig eller utvecklats efter den första 

kemoterapibehandlingen. Olaparib är en enzymhämmare av polyadenosin 5'-difosforibospolymeras (PARP). Det fungerar genom att döda cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Olaparib kommer som en tablett eller en kapsel att ta genom munnen två gånger dagligen med eller utan mat. 
Försök att placera dina doser med cirka 12 timmars mellanrum. Ta olaparib 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 olaparib exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare 
har ordinerat.

Svälj tabletten eller kapseln hel; krossa inte tugga, dela eller lös upp dem.

Olaparib finns som tablett och kapsel. Tabletterna och kapslarna innehåller olika mängder olaparib och 
ska inte ersätta varandra. Tala med din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor om 
tabletterna och kapselberedningarna.

Din läkare kan minska din dos av olaparib eller säga åt dig att sluta ta olaparib under en viss tid under 
behandlingen. Detta beror på hur väl medicinen fungerar för dig och eventuella biverkningar du kan 
uppleva. Se till att berätta för din läkare hur du mår under din behandling med olaparib.
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Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) 
när du påbörjar behandling med olaparib. 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) 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 tar olaparib,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot olaparib, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i olaparib tabletter eller kapslar. Fråga din apotekspersonal eller se läkemedelsguiden för 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 något av 
följande: antibiotika som ciprofloxacin (Cipro), klaritromycin (Biaxin, i Prevpac), erytromycin (EES, 
Erythrocin, andra), nafcillin och telitromycin (inte längre tillgängligt i USA, Ketek); antimykotika såsom 
flukonazol (Diflucan), itrakonazol (Onmel, Sporanox), ketokonazol (Extina, Nizoral, Xolegel), 
posakonazol (Noxafil) och vorikonazol (Vfend); aprepitant (Emend); vissa mediciner för att behandla 
anfall såsom karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Tegretol, Teril) och fenytoin (Dilantin, Phenytek); 
bosentan (Tracleer); crizotinib (Xalkori); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, andra); vissa mediciner för 
att behandla hepatit C såsom boceprevir (inte längre tillgängligt i USA, Victrelis) och telaprevir (ej 
längre tillgängligt i USA, Incivek); vissa mediciner för att behandla humant immunbristvirus (HIV) eller 
förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) såsom amprenavir (inte längre tillgängligt i USA, Agenerase), 
atazanavir (Reyataz, i Evotaz), darunavir (Prezista), efavirenz (Sustiva, i Atripla) , etravirin (Intelence), 
fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), nelfinavir (Viracept), ritonavir 
(Norvir, i Kaletra) och saquinavir (Invirase); imatinib (Gleevec); modafinil (Provigil); nefazodon; andra 
kemoterapimediciner för cancer, rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate, i Rifater) och verapamil 
(Calan, Verelan, i Tarka).

berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt johannesört. Du ska inte ta 
johannesört medan du tar olaparib.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft lung- eller andningsproblem, eller njur- eller 
leversjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller planerar att skaffa barn. Du kan behöva 
ta ett graviditetstest innan behandlingen påbörjas. Du bör inte bli gravid medan du tar olaparib. Du bör 
använda effektiv preventivmedel för att förhindra graviditet under din behandling med olaparib och i minst 
6 månader efter din sista dos. Om du är en man och din partner kan bli gravid bör du använda effektiv 
preventivmedel under din behandling med olaparib-tabletter och i 3 månader efter din sista dos. Tala med 
din läkare om preventivmetoder som kommer att fungera för dig. Om du blir gravid medan du tar olaparib, 
kontakta din läkare omedelbart. Olaparib kan skada fostret.

tala om för din läkare om du ammar. Amma inte medan du tar olaparib och i 1 månad efter din 
sista dos.

du ska veta att du inte ska donera spermier medan du tar olaparib tabletter och under 3 månader 
efter din sista dos.
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hatt speciella kostråd ska jag följa?

Ät inte grapefrukt eller Sevilla-apelsiner (som ibland används i marmelad), och drick inte grapefruktjuice eller 

Sevilla-apelsinjuice medan du tar denna medicin.

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?

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

illamående

kräkningar

diarre

förstoppning

halsbränna

huvudvärk

minskad aptit

muskel-, led- eller ryggsmärtor

Trötthet

magsmärtor eller obehag

smakförändringar

munsmärtor eller sår

ångest

depression

torr hud

klåda

utslag

svårt att somna eller att sova

smärta urinering

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart:

feber, andnöd, hosta eller väsande andning

andnöd

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614060.html 3/5



14/4/22, 15:04 Olaparib: MedlinePlus läkemedelsinformation

svaghet

extrem trötthet

viktminskning

ovanliga blåmärken eller blödningar

blek hud

blod i urin eller avföring

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

smärta, ömhet, rodnad eller svullnad i ett ben

bröstsmärta eller täthet; andnöd; hosta blod; eller snabb andning

Olaparib 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 överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

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]

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?
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Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kan beställa ett labbtest innan du påbörjar din 

behandling för att se om ditt tillstånd kan behandlas med olaparib. Din läkare kommer att beställa vissa 

laboratorietester under din behandling för att kontrollera din kropps svar på olaparib.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

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

Lynparza®
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