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Omalizumab injektion
uttalas som (oh mah lye zoo' mab)

VIKTIG VARNING:

Omalizumab-injektion kan orsaka allvarliga eller livshotande allergiska reaktioner. Du kan uppleva en allergisk 

reaktion omedelbart efter att du fått en dos av omalizumab-injektion eller upp till 4 dagar senare. En allergisk 

reaktion kan också uppstå efter att du fått den första dosen av medicinen eller när som helst under din behandling 

med omalizumab. Tala om för din läkare om du är allergisk mot omalizumab-injektion, och om du har eller någonsin 

har haft mat- eller säsongsbetonade allergier, en allvarlig eller livshotande allergisk reaktion mot någon medicin 

eller plötsliga andningsproblem.

Du kommer att få din första dos av omalizumab på en läkarmottagning eller medicinsk anläggning och 
ytterligare doser tills din läkare känner att du är säker att få omalizumab hemma. Du kommer att stanna 
på kontoret en tid efter att du har fått medicinen så att din läkare kan övervaka dig noga för eventuella 
tecken på en allergisk reaktion. Tala om för din läkare om du upplever något av följande symtom: väsande 
andning eller andningssvårigheter, andnöd, hosta, tryck över bröstet, yrsel, svimning, snabba eller svaga 
hjärtslag, ångest, känsla av att något dåligt är på väg att hända, rodnad, klåda, nässelfeber, värmekänsla, 
svullnad i halsen eller tungan, trånghet i halsen, hes röst eller svårigheter att svälja. Ring din läkare 
omedelbart eller sök omedelbart akut medicinsk hjälp om du upplever något av dessa symtom efter att 
du lämnat din läkare.

Din läkare kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) varje gång du får 
en injektion med omalizumab. 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 [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

Tala med din läkare om riskerna med att få omalizumab-injektion.

hur är denna medicin utskriven?

Omalizumab-injektion används för att minska antalet astmaanfall (plötsliga episoder av väsande 
andning, andnöd och andningssvårigheter) hos vuxna och barn 6 år och äldre med allergiska
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astma (astma orsakad av inandning av ämnen som ilska, pollen och dammkvalster) vars symtom inte 
kontrolleras med inhalerade steroider. Det används också för att behandla näspolyper (svullnad av 
nässlemhinnan) hos vuxna vars symtom inte kontrolleras med inhalerade steroider. Omalizumab används 
också för att behandla kroniska nässelfeber utan känd orsak som inte framgångsrikt kan behandlas med 
antihistaminläkemedel som difenhydramin (Benadryl), cetirizin (Zyrtec), hydroxyzin (Vistaril) och loratadin 
(Claritin) hos vuxna och barn 12 år. och äldre. Omalizumab används inte för att behandla andra former av 
nässelfeber eller allergiska tillstånd. Omalizumab-injektion är i en klass av läkemedel som kallas monoklonala 
antikroppar. Det fungerar genom att blockera verkan av en viss naturlig substans i kroppen som orsakar 
symptomen på allergisk astma,

hur ska detta läkemedel användas?

Omalizumab-injektion kommer som en förfylld spruta och som ett pulver som ska blandas med vatten som ska 
injiceras subkutant (under huden). När omalizumab används för att behandla allergisk astma eller näspolyper, 
injiceras det vanligtvis en gång varannan eller var fjärde vecka. Du kan få en eller flera injektioner, beroende på din 
vikt och medicinska tillstånd. När omalizumab används för att behandla kroniska nässelfeber, ges det vanligtvis en 
gång var fjärde vecka. Din läkare kommer att bestämma längden på din behandling baserat på ditt tillstånd och hur 
väl du svarar på medicinen.

Om du ska injicera omalizumab själv hemma eller låta en vän eller släkting injicera läkemedlet åt dig, 
kommer din läkare att visa dig eller personen som ska injicera läkemedlet hur du ska injicera det. Du och 
den som ska injicera läkemedlet bör också läsa den skriftliga bruksanvisningen som följer med 
läkemedlet.

Kontrollera den förfyllda sprutan för att vara säker på att utgångsdatumet som är tryckt på förpackningen inte 
har passerat. Håll sprutan med den täckta nålen nedåt och titta noga på vätskan i sprutan. Vätskan ska vara 
klar och färglös till svagt brungul och får inte vara grumlig eller missfärgad eller innehålla klumpar eller 
partiklar. Ring din apotekspersonal om det finns några problem med förpackningen eller sprutan och injicera 
inte medicinen.

Låt sprutan värmas till rumstemperatur i 15 till 30 minuter borta från direkt solljus innan du injicerar medicinen. 
Försök inte att värma medicinen genom att värma den i en mikrovågsugn, placera den i varmt vatten eller med 
någon annan metod. Injicera omalizumab inom 4 timmar efter att det tagits ut ur kylskåpet. Kassera använd spruta i 
en punkteringssäker behållare. Tala med din läkare eller apotekspersonal om hur du gör dig av med den 
punkteringssäkra behållaren.

Ta inte av locket från den förfyllda sprutan förrän du är redo att injicera omalizumab. Sätt inte tillbaka locket 
efter att du tagit bort det. Använd inte sprutan om du tappar den på golvet.

Du kan injicera omalizumab-injektion på framsidan av låren eller var som helst på magen förutom naveln 
(navel) och området 2 tum runt den. Om en annan person injicerar din medicin, kan det yttre området av 
överarmarna också användas. Injicera inte medicinen i hud som är öm, blåmärken, röd, hård eller inte intakt, 
eller som har ärr, födelsemärken eller blåmärken. Välj en annan plats varje gång du injicerar medicinen, minst 
1 tum från en plats som du har använt tidigare. Om hela dosen inte injiceras, kontakta din läkare eller 
apotekspersonal.
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Det kan ta lite tid innan du känner full nytta av omalizumab-injektion. Minska inte din dos av någon annan 
medicin för astma, näspolyper eller nässelutslag eller sluta ta någon annan medicin som har ordinerats av 
din läkare om inte din läkare säger åt dig att göra det. Din läkare kanske vill minska doserna av dina andra 
mediciner gradvis.

Omalizumab-injektion används inte för att behandla ett plötsligt anfall av astmasymtom. Din läkare kommer att 
ordinera en kortverkande inhalator att använda under attacker. Tala med din läkare om hur man behandlar symtom 
på ett plötsligt astmaanfall. Om dina astmasymtom blir värre eller om du får astmaanfall oftare, se till att tala med 
din läkare.

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 omalizumab-injektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot omalizumab, andra läkemedel eller mot något av 
innehållsämnena i omalizumab-injektion. Fråga din apotekspersonal eller se läkemedelsguiden för en lista över 
ingredienserna. Om du kommer att använda den förfyllda sprutan, tala om för din läkare om du eller den person som 
ska injicera läkemedlet åt dig är allergisk mot gummi eller latex.

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: 
allergiinjektioner (en serie injektioner som ges regelbundet för att förhindra att kroppen utvecklar 
allergiska reaktioner mot specifika ämnen) och mediciner som dämpar ditt immunförsvar. Din läkare kan 
behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller har haft cancer.

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

prata med din läkare om det finns risk att du utvecklar en hakmask, spolmask, piskmask eller 
trådmaskinfektion (infektion med maskar som lever inuti kroppen). Tala om för din läkare om du har eller 
någonsin har haft någon typ av infektion orsakad av maskar. Om du löper hög risk att utveckla denna typ 
av infektion kan användning av omalizumab-injektion öka chansen att du faktiskt blir smittad. Din läkare 
kommer att övervaka dig noggrant under och efter din behandling.

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?

Om du missar en dos av omalizumab-injektion, kontakta din läkare så snart som möjligt.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Omalizumab-injektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:
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smärta, rodnad, svullnad, värme, sveda, blåmärken, hårdhet eller klåda på den plats där omalizumab 
injicerades

smärta, särskilt i leder, armar eller ben

trötthet

öronsmärta

huvudvärk

illamående

svullnad inuti näsan, halsen eller bihålorna

magont

näsblod

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

feber, muskelvärk, utslag och svullna körtlar inom 1 till 5 dagar efter att ha fått en dos av omalizumab-
injektion

andnöd

hosta blod

hudsår

svår smärta, domningar och stickningar i händer och fötter

Vissa personer som fått omalizumab-injektion har haft bröstsmärtor, hjärtinfarkt, blodproppar i lungorna eller 
benen, tillfälliga symtom på svaghet på ena sidan av kroppen, sluddrigt tal och synförändringar. Det finns inte 
tillräckligt med information för att avgöra om dessa symtom orsakas av omalizumab-injektion.

Omalizumab-injektion kan öka risken för att utveckla vissa typer av cancer. Det finns inte tillräckligt med 
information för att avgöra om dessa cancerformer orsakas av omalizumab-injektion.

Tala med din läkare om riskerna med att använda detta läkemedel.

Omalizumab-injektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du 

använder 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?
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Förvara denna medicin i förpackningen den kom i, borta från ljus, tätt försluten och utom räckhåll för barn. 
Förvara omalizumab-injektion i kylskåp, men frys den inte. Kassera 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]

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?

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 omalizumab-injektion.

Innan du gör något laboratorietest, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du får 
omalizumab-injektion eller om du har fått omalizumab-injektion under det senaste året.

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

Xolair®

Senast reviderad - 2021-06-15

Lär dig hur du citerar den här sidan
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