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Ondansetron Injektion
uttalas som (på dan' se tron)

hur är denna medicin utskriven?

Ondansetron-injektion används för att förhindra illamående och kräkningar orsakade av cancerkemoterapi och kirurgi. 

Ondansetron är i en klass av läkemedel som kallas serotonin 5-HT3receptorantagonister. Det verkar genom att blockera 

verkan av serotonin, ett naturligt ämne som kan orsaka illamående och kräkningar.

hur ska detta läkemedel användas?

Ondansetron kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras intravenöst (i en ven) eller intramuskulärt (i en 
muskel) av en vårdgivare på ett sjukhus eller en klinik. När ondansetron används för att förhindra illamående och 
kräkningar orsakade av kemoterapi, ges det vanligtvis 30 minuter innan kemoterapin påbörjas. Ytterligare doser kan 
ges 4 timmar efter den första dosen av ondansetron och 8 timmar efter den första dosen av ondansetron, om det 
behövs. När ondansetron används för att förhindra illamående och kräkningar orsakade av operation, ges det 
vanligtvis strax före operationen. Ondansetron ges också ibland efter operation till patienter som upplever 
illamående och kräkningar och som inte fått ondansetron före operationen.

Detta läkemedel kan ordineras för andra ändamål. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder ondansetron,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot ondansetron, alosetron (Lotronex), dolasetron 
(Anzemet), granisetron (Kytril), palonosetron (Aloxi) eller någon annan medicin: eller något av innehållsämnena i 
ondansetroninjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

tala om för din läkare om du får apomorfin (Apokyn). Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte 
använda ondansetron om du får denna medicin.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
amiodaron (Cordarone, Pacerone); azitromycin (Zithromax); vissa mediciner mot anfall såsom 
karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol) eller fenytoin (Dilantin); klorokin (Aralen); 
klorpromazin; citalopram (Celexa); klaritromycin (Biaxin, i Prevpac); diuretika ('vattenpiller'); 
erytromycin (EES, erytrocin, andra); fentanyl (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, 
Subsys); flekainid; haloperidol (Haldol); litium (Lithobid); mediciner för att behandla migrän såsom 
almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), 
sumatriptan (Imitrex) och zolmitriptan (Zomig); Metylenblå;
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mirtazapin (Remeron); monoaminoxidas (MAO)-hämmare inklusive isokarboxazid (Marplan), linezolid 
(Zyvox), fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl, Emsam, Zelapar) och tranylcypromin (Parnate); 
moxifloxacin (Avelox); pentamidin (Nebu-Pent); pimozid (Orap); prokainamid; kinidin; rifampin (Rifadin, 
Rimactane, i Rifamate, i Rifater); selektiva serotonin/noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) såsom 
desvenlafaxin (Khedezla, Pristiq), duloxetin (Cymbalta) och venlafaxin (Effexor XR); selektiva 
serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetin 
(Prozac, Sarafem, i Symbyax), fluvoxamin (Luvox), paroxetin (Brisdelle, Paxil, Pexeva) och sertralin 
(Zoloft); sotalol (Betapace, Sorine); tioridazin; tramadol (Conzip, Ultram, i Ultracet); och vandetanib 
(Caprelsa). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig mer noggrant 
för biverkningar. Många andra mediciner kan också interagera med ondansetron, så se till att berätta 
för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan.

tala om för din läkare om du eller någon i din familj har eller någonsin har haft långt QT-syndrom (tillstånd som 
ökar risken för att utveckla oregelbundna hjärtslag som kan orsaka svimning eller plötslig död), eller annan typ 
av oregelbunden hjärtrytm eller hjärtrytmproblem, eller om du har eller någonsin har haft låga nivåer av 
magnesium eller kalium i ditt blod, hjärtsvikt (HF; tillstånd där hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod till 
andra delar av kroppen) eller leversjukdom.

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

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din vanliga diet.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

huvudvärk

förstoppning

dåsighet

kyla eller frossa

smärta, sveda, domningar eller stickningar i handen eller fötterna

feber

smärta, rodnad, svullnad, värme eller sveda på injektionsstället

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

utslag

nässelfeber

klåda

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

heshet
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svårigheter att andas eller svälja

bröstsmärta

andnöd

yrsel, yrsel eller svimning

snabba, långsamma eller oregelbundna hjärtslag

dimsyn eller synförlust

yrsel

agitation

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

feber

överdriven svettning

förvirring

illamående, kräkningar eller diarré

förlust av koordination

stela eller ryckande muskler

anfall

koma (förlust av medvetande)

Ondansetron 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?

Denna medicin kommer att förvaras på sjukhuset eller kliniken.

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.

Symtom på överdosering kan inkludera:

plötslig synförlust under en kort tid

yrsel eller yrsel
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svimning

förstoppning

oregelbunden hjärtrytm

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.

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

Zofran®Injektion
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