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Vincristine Injection
uttalas som (vin kris' tonåring)

VIKTIG VARNING:

Vincristin ska endast administreras i en ven. Det kan dock läcka in i omgivande vävnad och orsaka 
allvarlig irritation eller skada. Din läkare eller sjuksköterska kommer att övervaka din 
administreringsplats för denna reaktion. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare 
omedelbart: smärta, klåda, rodnad, svullnad, blåsor eller sår på den plats där medicinen injicerades.

Vincristine ska endast ges under överinseende av en läkare med erfarenhet av användning av 
kemoterapimediciner.

hur är denna medicin utskriven?

Vincristine används i kombination med andra kemoterapiläkemedel för att behandla vissa typer av leukemi 
(cancer i vita blodkroppar), inklusive akut myeloid leukemi (AML, ANLL) och akut lymfatisk leukemi (ALL), 
Hodgkins lymfom (Hodgkins sjukdom) och icke -Hodgkins lymfom (typer av cancer som börjar i en typ av vita 
blodkroppar som normalt bekämpar infektioner). Vincristine används också i kombination med andra 
kemoterapiläkemedel för att behandla Wilms tumör (en typ av njurcancer som förekommer hos barn), 
neuroblastom (en cancer som börjar i nervceller och förekommer främst hos barn) och rabdomyosarkom 
(cancer som bildas i musklerna) hos barn). Vincristine är i en klass av mediciner som kallas vinca alkaloider. Det 
fungerar genom att bromsa eller stoppa tillväxten av cancerceller i din kropp.

hur ska detta läkemedel användas?

Vincristine kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras intravenöst (i en ven) av en läkare eller sjuksköterska 

på en medicinsk anläggning. Det ges vanligtvis en gång i veckan. Behandlingslängden beror på vilken typ av 

läkemedel du tar, hur väl din kropp reagerar på dem och vilken typ av cancer du har.

Din läkare kan behöva skjuta upp behandlingen eller ändra din dos om du upplever vissa 
biverkningar. Det är viktigt att du berättar för din läkare hur du mår under din behandling med 
vinkristininjektion.
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Din läkare kan säga till dig att ta ett avföringsmjukmedel eller laxermedel för att förhindra förstoppning under din 

behandling med vinkristininjektion.

användningsområdena för detta läkemedel

Vinkristin används också ibland för att behandla vissa typer av hjärntumörer, vissa typer av lungcancer, 
multipelt myelom (en typ av cancer i benmärgen), kronisk lymfatisk leukemi (KLL; en typ av cancer i vita 
blodkroppar), Kaposis sarkom (en typ av cancer som får onormal vävnad att växa på olika delar av 
kroppen) relaterat till förvärvat immunbristsyndrom (AIDS), Ewings sarkom (en typ av cancer i ben eller 
muskler) och trofoblastiska tumörer under graviditeten (en typ av tumör). som bildas inuti en kvinnas 
livmoder när hon är gravid). Vinkristin används också ibland för att behandla trombotisk trombocytopen 
purpura (TPP; en blodsjukdom som orsakar blodproppar att bildas i små blodkärl i kroppen). Tala med 
din läkare om riskerna med att använda denna medicin för ditt tillstånd.

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du får vincristine,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot vinkristin, andra mediciner eller något av 
ingredienserna i vinkristininjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer och kosttillskott du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
aprepitant (Emend); karbamazepin (Tegretol); vissa antimykotika som itrakonazol (Sporanox), 
ketokonazol (Nizoral), vorikonazol (Vfend) och posakonazol (Noxafil); klaritromycin (Biaxin, i Prevpac); 
darifenacin (Enablex); dexametason (Decadron); fesoterodin (Toviaz); HIV-proteashämmare inklusive 
atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, i Kaletra) och saquinavir 
(Invirase); nefazodon; oxibutynin (Ditropan, Ditropan XL, Oxytrol); fenobarbital; fenytoin (Dilantin); 
rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane); rifapentin (Priftin); solifenacin (Vesicare); 
telitromycin (Ketek); trospium (Sanctura); eller tolterodin (Detrol, Detrol LA). Din läkare kan behöva 
ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt johannesört.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft en störning som påverkar dina nerver. Din läkare kanske 
inte vill att du ska få vinkristininjektion.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har genomgått strålbehandling (röntgen), om du har en infektion eller om du 
har eller någonsin har haft lung- eller leversjukdom.

du bör veta att vinkristin kan störa den normala menstruationscykeln (mens) hos kvinnor och 
kan tillfälligt eller permanent stoppa spermieproduktionen hos män. Tala om för din läkare 
om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du bör inte bli gravid eller amma medan 
du får vinkristininjektion. Om du blir gravid medan du får vinkristininjektion, kontakta din 
läkare. Vinkristin kan skada fostret.

hatt speciella kostråd ska jag följa?
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Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

kräkningar

sår i mun och svalg

förlust av aptit eller vikt

magont

diarre

huvudvärk

håravfall

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

nässelfeber

utslag

klåda

svårigheter att andas eller svälja

förstoppning

ökad eller minskad urinering

svullnad av ansikte, armar, händer, fötter, vrister eller underben

ovanlig blödning eller blåmärken

ovanlig trötthet eller svaghet

smärta, domningar, sveda eller stickningar i händer eller fötter

svårigheter att gå eller ostadig gång

muskel- eller ledvärk

plötsliga förändringar i synen, inklusive förlust av synen

hörselnedsättning

yrsel

förlust av förmågan att röra muskler och känna en del av kroppen

heshet eller förlust av förmågan att tala högt
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anfall

käksmärta

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

Vinkristin kan öka risken att du utvecklar andra cancerformer. Tala med din läkare om riskerna med 
att få vinkristininjektion.

Vinkristin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du 
får 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).

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://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:

anfall

svår förstoppning

magont

ovanlig blödning eller blåmärken

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 vinkristin.

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

Oncovin®¶

Vincasar®PFS
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Vincrex®¶

deras namn

Leurocristine Sulfate

LCR

videobandspelare

¶ -Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.
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