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Panitumumab injektion
uttalas som (pan i toom' ue mab)

VIKTIG VARNING:

Panitumumab kan orsaka hudreaktioner, inklusive några som kan vara allvarliga. Allvarliga hudproblem 
kan utveckla allvarliga infektioner som kan orsaka dödsfall. Om du upplever något av följande symtom, 
kontakta din läkare omedelbart: finnar; klåda eller rodnad i huden, skalning, torr eller sprucken hud; eller 
rodnad eller svullnad runt finger- eller tånaglar.

Panitumumab kan orsaka allvarliga eller livshotande reaktioner medan du får medicinen. Din läkare kommer att 
övervaka dig noggrant när du börjar din behandling med panitumumab. Tala om för din läkare om du upplever 
något av dessa symtom under din behandling: svårigheter att andas eller svälja, andnöd, heshet, tryck över 
bröstet, klåda. hudutslag, nässelfeber, feber, frossa, yrsel, svimning, dimsyn eller illamående. Om du upplever 
en allvarlig reaktion kommer din läkare att avbryta medicineringen och behandla symptomen på reaktionen.

Om du får en reaktion när du får panitumumab kan du i framtiden få en lägre dos eller så kanske 
du inte kan få behandling med panitumumab. Din läkare kommer att fatta detta beslut baserat på 
hur allvarlig din reaktion är.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa tester för att 
kontrollera din kropps svar på panitumumab.

Tala med din läkare om riskerna med att ta panitumumab.

hur är denna medicin utskriven?

Panitumumab används för att behandla en typ av cancer i tjocktarmen eller ändtarmen som har spridit sig till andra delar av 

kroppen antingen under eller efter behandling med andra kemoterapiläkemedel. Panitumumab ingår i en klass av läkemedel 

som kallas monoklonala antikroppar. Det fungerar genom att bromsa eller stoppa tillväxten av cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?
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Panitumumab kommer som en lösning (vätska) som ska ges som infusion (injiceras i en ven). Det ges vanligtvis av en 

läkare eller sjuksköterska på en läkarmottagning eller infusionscentral. Panitumumab ges vanligtvis en gång varannan 

vecka.

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 panitumumab,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot panitumumab eller andra läkemedel.

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 om du 
får behandling med andra mediciner för din cancer, särskilt bevacizumab (Avastin), fluorouracil 
(Adrucil, 5-FU), irinotekan (Camposar), leukovorin eller oxaliplatin (Eloxatin). 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 lungsjukdom.

tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid. Använd effektiv preventivmedel under din 
behandling med panitumumab och i 6 månader efter att du slutat ta denna medicin. Om du blir gravid 
medan du tar panitumumab, kontakta din läkare.
tala om för din läkare om du ammar. Du ska inte amma under din behandling med
panitumumab eller i 2 månader efter att du slutat ta medicinen.

planera för att undvika onödig eller långvarig exponering för solljus och att bära skyddskläder, hatt, 
solglasögon och solskyddsmedel. Panitumumab kan göra din hud känslig för solljus.

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 ett möte för att få en dos panitumumab, ring din läkare omedelbart.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

trötthet

svaghet

buksmärtor

illamående

kräkningar

diarre
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förstoppning

sår i munnen

smärta när du äter eller sväljer

svullnad av händer, fötter, vrister eller underben

tillväxt av ögonfransar

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

hosta

väsande andning

muskelkramp

plötslig åtstramning av musklerna i händer eller fötter

muskelkramper och ryckningar som du inte kan kontrollera

rinnande eller kliande ögon

röda eller svullna ögon eller ögonlock

ögonsmärta eller sveda

torr eller klibbig mun

minskad urinering eller mörkgul urin

sjunkna ögon

snabba hjärtslag

yrsel

matthet

Panitumumab kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du 
använder 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.

hat annan information bör jag veta?

Fråga din läkare om du har några frågor om din behandling med panitumumab.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, såväl som alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra dieter.
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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

Vectibix®
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