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Oxaliplatin injektion
uttalas som (ox al'' i pla' tin)

VIKTIG VARNING:

Oxaliplatin kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner. Dessa allergiska reaktioner kan inträffa inom några 
minuter efter att du fått oxaliplatin och kan orsaka dödsfall. Tala om för din läkare om du är allergisk mot 
oxaliplatin, karboplatin (Paraplatin), cisplatin (Platinol) eller andra läkemedel. Om du upplever något av 
följande symtom, berätta omedelbart för din läkare eller annan vårdgivare: utslag, nässelfeber, klåda, 
hudrodnad, svårigheter att andas eller svälja, heshet, känsla av att din hals sluter sig, svullnad av läppar 
och tunga , yrsel, yrsel eller svimning.

hur är denna medicin utskriven?

Oxaliplatin används tillsammans med andra mediciner för att behandla avancerad tjocktarmscancer eller rektalcancer (cancer 

som börjar i tjocktarmen). Oxaliplatin används också tillsammans med andra mediciner för att förhindra att tjocktarmscancer 

sprids hos personer som har opererats för att ta bort tumören. Oxaliplatin är i en klass av läkemedel som kallas platina-

innehållande antineoplastiska medel. Det fungerar genom att döda cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Oxaliplatin kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras i en ven. Oxaliplatin administreras av en läkare eller 

sjuksköterska. Det ges vanligtvis en gång var fjortonde dag.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

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 använder oxaliplatin,

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 muntligt
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antikoagulantia ('blodförtunnare') såsom warfarin (Coumadin). 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 njursjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Oxaliplatin kan skada fostret. Du bör 
använda preventivmedel för att förhindra graviditet under din behandling med oxaliplatin. Tala med din läkare 
om vilka typer av preventivmedel som kommer att fungera för dig. Om du blir gravid medan du tar oxaliplatin, 
kontakta din läkare. Amma inte under din behandling med oxaliplatin.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du använder 
oxaliplatin.

du bör veta att oxaliplatin kan minska din förmåga att bekämpa infektioner. Håll dig borta från personer som 
är sjuka under din behandling med oxaliplatin.

du bör veta att exponering för kall luft eller föremål kan förvärra några av biverkningarna av oxaliplatin. Du 
bör inte äta eller dricka något kallare än rumstemperatur, röra vid kalla föremål, gå nära 
luftkonditioneringsapparater eller frysar, tvätta händerna i kallt vatten eller gå ut i kallt väder om det inte 
är absolut nödvändigt i fem dagar efter att du fått varje dos av oxaliplatin. . Om du måste gå ut i kallt väder, 
bär en mössa, handskar och en halsduk och täck munnen och näsan.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

Ät eller drick inte något som är kallare än rumstemperatur under fem dagar efter att du fått varje dos 
av oxaliplatin.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ring din läkare så snart som möjligt om du inte kan hålla en tid för att få oxaliplatin. Det är mycket viktigt 
att du får din behandling enligt schemat.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

domningar, sveda eller stickningar i fingrar, tår, händer, fötter, mun eller svalg

smärta i händer eller fötter

ökad känslighet, särskilt för kyla

nedsatt känsel

illamående

kräkningar

diarre

förstoppning

gas
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magont

halsbränna

sår i munnen

aptitlöshet

förändring i förmågan att smaka mat

viktökning eller viktminskning

hicka

torr mun

muskel-, rygg- eller ledvärk

trötthet

ångest

depression

svårt att somna eller att sova

håravfall

torr hud

rodnad eller skalning av huden på händer och fötter

svettas

spolning

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

snubbling eller förlust av balans när du går

svårigheter med vardagliga aktiviteter som att skriva eller fästa knappar

svårt att tala

konstig känsla i tungan

åtstramning av käken

bröstsmärtor eller tryck

hosta

andnöd

ont i halsen, feber, frossa och andra tecken på infektion

smärta, rodnad eller svullnad på platsen där oxaliplatin injicerades

smärta vid urinering

minskad urinering

ovanliga blåmärken eller blödningar
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näsblödning

blod i urinen

spyor som är blodiga eller ser ut som kaffesump

knallrött blod i avföringen

svart och tjäraktig avföring

blek hud

svaghet

problem med synen

svullnad av armar, händer, fötter, vrister eller underben

Oxaliplatin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar 
denna medicin.

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:

andnöd

väsande andning

domningar eller stickningar i fingrar eller tår

kräkningar

bröstsmärta

långsammare andning

saktade hjärtslag

sammandragning av halsen

diarre

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 

kontrollera din kropps svar på oxaliplatin.

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.
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rand namn

Eloxatin®

Senast granskad - 2010-01-09
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