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Paklitaxel (med albumin) Injektion
uttalas som (pak'' li tax' el)

VIKTIG VARNING:

Paklitaxel (med albumin) injektion kan orsaka en stor minskning av antalet vita blodkroppar (en typ av 
blodkroppar som behövs för att bekämpa infektioner) i ditt blod. Detta ökar risken för att du ska utveckla 
en allvarlig infektion. Du ska inte få paklitaxel (med albumin) om du redan har ett lågt antal vita 
blodkroppar. Din läkare kommer att beställa laboratorietester före och under din behandling för att 
kontrollera antalet vita blodkroppar i ditt blod. Din läkare kommer att skjuta upp eller avbryta din 
behandling om antalet vita blodkroppar är för lågt. Ring din läkare omedelbart om du får en temperatur 
över 100,4 °F (38 °C); ont i halsen; hosta; frossa; svår, frekvent eller smärtsam urinering; eller andra 
tecken på infektion under din behandling med paklitaxelinjektion.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa tester för att 
kontrollera din kropps svar på paklitaxel (med albumin) injektion.

Tala med din läkare om riskerna med att få paklitaxel (med albumin) injektion.

hur är denna medicin utskriven?

Paklitaxel (med albumin) injektion används för att behandla bröstcancer som har spridit sig till andra delar av kroppen och 

som inte har förbättrats eller förvärrats efter behandling med andra läkemedel. Paklitaxel (med albumin) injektion används 

också i kombination med andra kemoterapimediciner för att behandla icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Paklitaxel (med 

albumin) injektion används i kombination med gemcitabin (Gemzar) för att behandla cancer i bukspottkörteln. Paklitaxel är i 

en klass av läkemedel som kallas antimikrotubulimedel. Det fungerar genom att stoppa tillväxten och spridningen av 

cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Paklitaxel (med albumin) injektion kommer som ett pulver som ska blandas med vätska som ska injiceras under 30 

minuter intravenöst (i en ven) av en läkare eller sjuksköterska på en medicinsk anläggning. När paklitaxel (med albumin) 

injektion används för att behandla bröstcancer, ges det vanligtvis en gång var tredje vecka. När paklitaxel (med albumin) 

injektion används för att behandla icke-småcellig lungcancer ges den vanligtvis dag 1, 8 och 15 som en del av en 3-

veckorscykel. När paklitaxel (med albumin) injektion används för att behandla cancer i
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bukspottkörteln ges det vanligtvis på dag 1, 8 och 15 som en del av en 4 veckors cykel. Dessa cykler kan upprepas så 

länge som din läkare rekommenderar.

Din läkare kan behöva avbryta din behandling, minska din dos eller avbryta behandlingen beroende på 
ditt svar på medicinen och eventuella biverkningar som du upplever. Se till att berätta för din läkare hur 
du mår under behandlingen.

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

användningsområdena för detta läkemedel

Paklitaxelinjektion används också ibland för att behandla cancer i huvud och hals, matstrupe (rör som förbinder mun 
och mage), urinblåsa, endometrium (livmoderslemhinnan) och livmoderhalsen (öppning av livmodern). Tala med din 
läkare om riskerna med att använda denna medicin för ditt tillstånd.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du får paklitaxel (med albumin) injektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot paklitaxel, docetaxel, andra mediciner eller humant 
albumin. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du inte vet om ett läkemedel som du är allergisk mot innehåller 
humant albumin.

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: 
buspiron (Buspar); karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol); vissa mediciner som används för att 
behandla humant immunbristvirus (HIV) såsom atazanavir (Reyataz, i Evotaz); indinavir (Crixivan), 
nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, i Kaletra, i Viekira Pak) och saquinavir (Invirase); klaritromycin 
(Biaxin, i Prevpac); eletriptan (Relpax); felodipin; gemfibrozil (Lopid); itrakonazol (Onmel, Sporanox); 
ketokonazol (Nizoral); lovastatin (Altoprev); midazolam; nefazodon; fenobarbital; fenytoin (Dilantin, 
Phenytek); repaglinid (Prandin, i Prandimet); rifampin (Rimactane, Rifadin, i Rifamate, i Rifater); 
rosiglitazon (Avandia, i Avandaryl, i Avandamet); sildenafil (Revatio, Viagra); simvastatin (Flolipid, 
Zocor, i Vytorin); telitromycin (Ketek; ej tillgängligt i USA); och triazolam (Halcion). Din läkare kan 
behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många andra 
mediciner kan också interagera med paklitaxel, 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 har eller någonsin har haft lever-, njur- eller hjärtsjukdomar.

tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid, eller om du planerar att skaffa barn. Du 
eller din partner ska inte bli gravid medan du får paklitaxel (med albumin) injektion. Din läkare kan göra ett 
graviditetstest för att vara säker på att du inte är gravid när du börjar få paklitaxel (med albumin) injektion. 
Om du är kvinna bör du använda preventivmedel under din behandling med paklitaxel (med albumin) 
injektion och i minst 6 månader efter din sista dos. Om du är man bör du och din kvinnliga partner använda 
preventivmedel under din behandling med paklitaxel (med albumin) och fortsätta i 3 månader efter att du 
slutat att få paklitaxel (med albumin) injektion. Tala med din läkare om preventivmetoder som kommer att 
fungera för dig. Om du eller din partner blir gravid medan du får paklitaxel (med albumin) injektion, 
kontakta din läkare. Paklitaxel kan skada fostret.

tala om för din läkare om du ammar. Du ska inte amma medan du får paklitaxel (med albumin) 
injektion och under 2 veckor efter din sista dos.
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om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du får 
paklitaxel (med albumin) injektion.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Paklitaxel (med albumin) kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

smärta, rodnad, svullnad eller sår på den plats där medicinen injicerades

ovanlig trötthet eller svaghet

illamående

kräkningar

diarre

sår i munnen eller halsen

håravfall

svullnad av händer, fötter, vrister eller underben

dimsyn eller synförändringar

minskad urinering

torr mun

törst

muskelvärk eller kramper

ledvärk

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

domningar, sveda eller stickningar i händer eller fötter

plötslig torrhosta som inte försvinner

andnöd

utslag

nässelfeber

svårigheter att andas eller svälja

svullnad av ögon, ansikte, mun, läppar, tunga eller svalg

blek hud

överdriven trötthet
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ovanliga blåmärken eller blödningar

bröstsmärta

långsam eller oregelbunden hjärtslag

svimning

Paklitaxel (med albumin) 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).

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:

blek hud

andnöd

överdriven trötthet

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

ovanliga blåmärken eller blödningar

domningar, sveda eller stickningar i händer och fötter

sår i munnen

hat annan information bör jag veta?

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

Abraxane®

Senast reviderad - 15/01/2019

Lär dig hur du citerar den här sidan
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