
Information om konsumentmedicin

YERVOY®
(yure-voy)

Ipilimumab (ipi-lim-u-mab) avancerad njurcancer 
(njurcellscancer) och malignt 
pleuramesoteliom (en typ av cancer 
som påverkar slemhinnan i lungan).

immunförsvaret, och kan göra dig 
mer benägen att utveckla 
infektioner och vissa cancerformerVAD FINNS I DETTA

FOLDER • om du har en autoimmun sjukdom 
(ett tillstånd där kroppen angriper 
sina egna celler).

Denna broschyr besvarar några 
vanliga frågor om YERVOY. Den 
innehåller inte all tillgänglig 
information. Det ersätter inte att 
prata med din läkare eller 
apotekspersonal.

Behandling med YERVOY i 
kombination med 
nivolumab och kemoterapi

• om du har, eller någonsin har 
haft, kronisk virusinfektion i 
levern, inklusive hepatit B (HBV) 
eller hepatit C (HCV)YERVOY i kombination med nivolumab och 

kemoterapi används för att behandla 
avancerad lungcancer hos vuxna.Alla läkemedel har risker och fördelar. 

Din läkare har vägt riskerna med att du 
får YERVOY mot de fördelar som de 
förväntar sig att det kommer att ha för 
dig.

• om du har en infektion med 
humant immunbristvirus 
(HIV) eller förvärvat 
immunbristsyndrom (AIDS)

Detta läkemedel är endast tillgängligt 
efter läkares recept.

• om du tar antikoagulantia. 
Detta är läkemedel som
öka risken för blödningar i 
mage och tarm

Om du är orolig för att ta 
detta läkemedel, fråga din 
läkare.

YERVOY kommer att ges till dig på 
sjukhus under överinseende av en 
erfaren läkare.

Du bör läsa denna bipacksedel noggrant och 

förvara den på ett säkert ställe för att kunna läsa 

den senare.

• om du tidigare har upplevt en 
allvarlig hudreaktion under tidigare 
cancerbehandling

Fråga din läkare om du har några 
frågor om varför YERVOY har 
ordinerats åt dig. • om du har någon historia av 

inflammation i lungorna.

VAD ÄR YERVOY
ANVÄNDS FÖR

YERVOY kan orsaka:

INNAN DU ÄR
GIVEN YERVOY

• Problem med ditt hjärta såsom 
förändringar i rytm eller 
hjärtslagsfrekvens eller onormal 
hjärtrytm.

YERVOY innehåller den aktiva substansen 
ipilimumab, ett protein som hjälper ditt 
immunförsvar att attackera och förstöra 
cancerceller.

Du ska inte ges YERVOY
• Tarm-, tarm- och 

maginflammation som kan 
förvärras till blödningar eller 
tarmperforering. Tecken och 
symtom kan vara diarré (vattnig, 
lös eller mjuk avföring), ett ökat 
antal tarmrörelser (en ökning 
med två eller fler per dag),
förstoppning, blod i avföringen 
eller mörkare avföring, smärta 
eller ömhet i magområdet.

• om du är allergisk (överkänslig) mot 
ipilimumab eller något av övriga 
innehållsämnen i YERVOY. Om du är 
osäker, tala med din läkare.

Behandling med YERVOY

YERVOY, som en enda behandling, används 

för att behandla hudcancer (ooperabelt eller 

framskridet melanom) hos vuxna.

Behandling med YERVOY i 
kombination med nivolumab

Kontrollera med din läkare eller 
sjuksköterska innan du får YERVOY

• om du tar kortikosteroider eller 
immunsuppressiv behandling. 
Dessa är läkemedel som 
minskar din funktion

YERVOY i kombination med nivolumab 
används för att behandla avancerad 
hudcancer (ooperabel eller
metastaserande melanom), en typ av

• Problem med dina lungor som 
andningssvårigheter eller hosta.
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Dessa kan vara tecken på 
inflammation i lungorna (pneumonit 
eller interstitiell lungsjukdom).

• Inflammation i musklerna. Tecken 
och symtom kan vara 
muskelsmärta, stelhet, svaghet, 
bröstsmärtor eller svår trötthet. 
Detta kan innefatta myokardit
(inflammation i hjärtmuskeln), 
myosit (inflammation i 
musklerna) och
rabdomyolys (stelhet i muskler 
och leder, muskelspasmer).

Graviditet och bröst-
matning

Tala om för din läkare om du är 
gravid, planerar att bli gravid 
eller om du ammar.• Leverskada eller hepatit. Tecken 

och symtom kan inkludera
gulfärgning av huden eller 
ögonvitorna (gulsot), smärta i 
magområdet, överdriven 
sömnighet

Du får inte använda YERVOY om du 
är gravid om inte din läkare specifikt 
rekommenderar det.

Effekterna av YERVOY på gravida 
kvinnor är inte kända, men det är 
möjligt att den aktiva substansen, 
ipilimumab, kan skada ett ofött barn.

• Hudutslag eller klåda. Tecken och 
symtom på allvarlig hudreaktion 
kan inkludera såsom hudutslag 
med eller utan klåda, hudflossning, 
torr hud, feber,
trötthet, svullnad av ansikte eller 
lymfkörtlar, ökning av eosinofiler 
(typ av vita blodkroppar) och 
effekter på lever, njurar eller 
lungor. Allvarliga hudreaktioner 
kan inkludera toxisk epidermal 
nekrolys (TEN), Stevens-Johnsons 
syndrom (SJS) och 
läkemedelsreaktion med
Eosinofili och systemiska 
symtom (DRESS).

• Ögoninflammation. Symtom kan 
vara rodnad i ögat, smärta i ögat, 
synförändringar eller suddig syn.

• Solid organtransplantation • Du måste använda effektiv 
preventivmetod medan du 
behandlas med YERVOY om du 
är en kvinna som kan bli gravid.

Komplikationer av 
stamcellstransplantation som använder 
donatorceller (allogena) kan uppstå. Dessa 
komplikationer kan vara allvarliga och kan 
leda till döden. Din vårdgivare kommer att 
övervaka dig för tecken på komplikationer 
om du har en allogen stamcell
transplantation.

• Om du blir gravid medan du använder 
YERVOY, berätta för din läkare.

Du bör sluta amma om du 
behandlas med
YERVOY.Använder andra läkemedel

Tala om för din läkare om du tar 
eller nyligen har tagit andra 
läkemedel, även receptfria 
läkemedel. Fråga din läkare om 
råd innan du tar något läkemedel 
under din behandling.

Det är inte känt om ipilimumab 
kommer över i bröstmjölken. En risk för 
det ammade barnet kan inte uteslutas.

• Inflammation i nerverna. Symtom 
kan inkludera muskelsvaghet eller 
minskad styrka, domningar eller 
stickningar i händer eller fötter, 
förlust av
medvetande eller svårigheter 
att vakna.

Köra bil och använda maskiner

Kör inte bil eller använd maskiner 
efter att du har fått YERVOY om du 
inte är säker på att du inte är 
påverkad.

Barn

• Inflammation eller problem med din 
njure. Tecken och symtom kan 
inkludera onormala 
njurfunktionstester, eller minskade
volym urin

Det rekommenderas inte att använda 
detta läkemedel till barn eller 
ungdomar (under 18 år) tills 
ytterligare information blir tillgänglig.

Att känna sig trött eller svag är en 
mycket vanlig biverkning av YERVOY. 
Detta kan påverka din förmåga att 
köra bil eller använda maskiner. 
Patienter bör därför vara försiktiga 
efter att ha fått YERVOY.

Var särskilt försiktig med 
YERVOY• Skada eller inflammation i 

hormonproducerande körtlar. 
Symtom kan inkludera
huvudvärk, suddig eller 
dubbelseende, trötthet, minskad 
sexlust, beteendeförändringar

YERVOY är ett läkemedel som påverkar 
ditt immunförsvar och kan orsaka 
inflammation i delar av din kropp. 
Inflammation kan orsaka allvarlig 
skada på din kropp och vissa 
inflammatoriska tillstånd kan vara 
irreversibla eller livshotande. Vissa 
inflammatoriska tillstånd kan behöva 
behandling eller utsättande av 
YERVOY. Berätta för din läkare
omedelbart om du har något av symtomen 
på inflammation. som anges i "Möjliga 
biverkningar" i denna bipacksedel.

Viktig information om några av 
innehållsämnena i YERVOY

Tala om för din läkare om du går på en 
diet med låg natriumhalt (lågt salt) 
innan du får YERVOY. Detta läkemedel 
innehåller 2,3 mg natrium per ml 
koncentrat.

• Diabetes. Symtomen 
inkluderar överdriven törst, 
kraftigt ökad mängd urin, ökad 
aptit med viktminskning, 
trötthet, dåsig, svag, 
deprimerad, irriterad och 
allmänt sjuk) eller diabetisk 
ketoacidos (syra i blodet som 
produceras av diabetes) .
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HUR YERVOY ÄR
GIVEN

MEDAN DU ÄR
BLI BEHANDLAD
MED YERVOY

alla får dem. Din läkare kommer att 
diskutera dessa med dig och förklara 
riskerna och fördelarna med din 
behandling.YERVOY kommer att ges till dig på 

sjukhus eller klinik under
övervakning av en erfaren läkare.

Saker du måste göra Följande biverkningar har 
rapporterats i kliniska prövningar 
när YERVOY använts ensamt:Tala omedelbart om för din läkare om du 

har några tecken eller symtom på. 

eventuella biverkningar eller om de blir 

värre.

Det kommer att ges till dig som en 
infusion (ett dropp) i en ven (intravenöst). Mycket vanliga biverkningar (påverkar 

fler än 1 av 10 användare)
Din läkare kommer att bestämma hur många 

behandlingar du behöver. • aptitlöshet

• diarre
Försök inte behandla dina symtom 
med andra läkemedel på egen hand.

• mår illa (illamående) eller mår illa 
(kräkningar)Dosering och 

administreringsfrekvens

Din läkare kan

• Ge dig andra mediciner för att 
förhindra komplikationer och
minska dina symtom

• magont
• klåda, hudutslag

• känner sig trött eller svag

• hosta

• huvudvärk

• feber

• sömnlöshet

Den rekommenderade dosen och 
frekvensen av YERVOY kan variera 
beroende på vilken typ av cancer den 
används för att behandla.

• Håll ut nästa dos av 
YERVOY

• Eller avbryt din behandling med 

YERVOY helt och hållet.
Vissa typer av cancer behandlas med 
YERVOY i kombination
withnivolumab eller nivolumab och 
kemoterapi.

Observera att dessa tecken och 
symtom ibland är försenade och kan 
utvecklas veckor eller månader efter 
din sista dos. Innan
behandling kommer din läkare att 

kontrollera din allmänna hälsa. Du kommer 

också att ta blodprov under behandlingen.

Tala omedelbart om för din läkare om 
du får någon av dessa biverkningar. 
Försök inte behandla dina symtom med 
andra läkemedel.

Din läkare kommer att ge dig råd om vilka 

behandlingar du kommer att få och kommer att 

berätta för dig om dosen och frekvensen av 

dessa behandlingar.
Vanliga biverkningar (påverkar 1 till 10 

användare av 100)Berätta för alla andra läkare, 
tandläkare och farmaceuter 
som behandlar dig att du får 
YERVOY.

Se Nivålumabs informationsblad 
för konsumentläkemedel för att 
förstå användningen av detta 
läkemedel. Om du har frågor om 
detta läkemedel, fråga din läkare.

• allvarlig bakteriell infektion i 
blodet (sepsis)

• tumörsmärta
Om du ska börja med något nytt 
läkemedel, berätta för din läkare, 
tandläkare eller apotekspersonal 
att du får YERVOY.

• underaktiv funktion av 
hypofysen (hypopituitarism), den
binjurar, eller underaktiv 
funktion av sköldkörteln 
(hypotyreos) som kan orsaka 
trötthet eller viktökning

Om du missar en dos av 
YERVOY Tala omedelbart om för din 

läkare om du får symtom på en 
allergisk reaktion.Det är mycket viktigt för dig att 

hålla alla möten att ta emot
YERVOY. Om du missar ett möte, 
fråga din läkare när du ska 
schemalägga din nästa dos.

• överaktiv funktion av sköldkörteln 
(hypertyreos), vilket kan orsaka 
snabb hjärtfrekvens,
svettning och viktminskning

Dessa symtom kan vara:

• andnöd, väsande andning eller 
andningssvårigheter

• svullnad av ansikte, läppar, tunga 
eller andra delar av kroppen

• uttorkning
Om du slutar använda YERVOY

• inflammation i ögat som 
orsakar smärta och rodnad, 
dimsyn

Att avbryta behandlingen kan stoppa 
effekten av läkemedlet. Avbryt inte 
behandlingen med YERVOY om du inte 
har diskuterat detta med din läkare.

• utslag, klåda eller nässelutslag på huden

• lågt blodtryck, tillfällig 
rodnad i ansikte och hals

Om du har ytterligare frågor om din 
behandling eller användningen av 
detta läkemedel, fråga din läkare.

MÖJLIG SIDA
EFFEKTER • andnöd, blödning i magen 

eller tarmen (tarm), 
inflammation i tjocktarmen 
(tjocktarmen), förstoppningLiksom alla läkemedel kan YERVOY 

orsaka biverkningar men inte

YERVOY®CMI V8.0 3



• viktminskning

• onormal leverfunktion

• skada på nerverna (som orsakar 
smärta, svaghet och kramper), 
yrsel, kortvarig ofrivillig 
muskelsammandragning, 
skakningar, överdriven ansamling 
av vatten i hjärnan, nervsjukdom i 
huvudet, svårt att tala, svårigheter 
att koordinera
rörelser (ataxi)

• antikroppar mot några av dina egna 
kroppsceller som orsakar skador på 
sköldkörteln eller
inflammation i njure eller 
hjärna

• inflammation och rodnad i 
huden, hudfärgsförändring
fläckar (vitiligo), håravfall eller 
förtunning, • förändringar i mental hälsa

• överdriven svettning på natten

• smärta i muskler och leder

• njurfunktionssvikt
• feber, frossa, brist på energi,

• inflammation i nerverna 
(orsakar smärta, svaghet eller 
förlamning i extremiteterna), 
dåsighet eller brist på energi• tarmperforation, 

inflammation i magväggen,
inflammation i tolvfingertarmen, 
tarmen eller bukspottkörteln, 
halsbränna

• triad av symtom (meningism): 
nackstelhet, intolerans mot 
starkt ljus och huvudvärk

• svullnad, smärta, reaktion på 
injektionsstället,

• förvirring • inflammation i ögat, svullna 
rinnande ögon, inflammation i 
den färgade delen av ögat, 
svullnad i ögat

• en grupp metabola 
komplikationer som uppstår efter 
cancerbehandling

• ökning av alkaliskt fosfatas (ett 
enzym som frisätts av levern)

• influensaliknande sjukdom • leversvikt, förstorad lever, 
inflammation i levern, sköldkörteln, 
njurarna, bukspottkörteln eller 
centrala nervsystemet, knölar av
inflammatoriska celler i olika 
organ i din kropp, 
immunrelaterade effekter av 
den inre ytan på ett visst organ, 
gulfärgning av huden eller 
ögonen (gulsot)

• inflammation i hjärtmuskeln, 
sjukdom i hjärtmuskeln,
oregelbunden hjärtrytmMindre vanliga biverkningar (påverkar 1 till 10 

användare av 1 000) • begränsning i blodtillförseln av 
extremiteterna, inflammatorisk
förstörelse av blodkärl, 
inflammatorisk sjukdom i 
blodkärl (oftast huvudartärer), 
dålig blodcirkulation som gör 
tår och fingrar domna eller 
bleka

• allvarlig bakteriell infektion i 
blodet (sepsis, septisk chock)

• urinvägsinfektion, njursjukdom, 
njurfunktionssvikt

• inflammation i mage och 
tarmar • reaktion relaterad till infusion, 

multiorgansvikt
• depression, minskad sexlust, • andningssvikt orsakad av vätska 

i lungorna
• minskning av röda blodkroppar

• multiorganinflammation

• nedsatt hörsel

• förändring i hårfärg

• slemhinneinflammation

• infusionsrelaterad reaktion

• inflammation av blodkärl i huden, 
nässelutslag (kliande, ojämnt utslag), 
smärtsamma hudskador på armar, 
ben och ansikte

• inflammatorisk sjukdom i 
tarmen (orsakar buksmärtor, 
diarré som kan vara blodig, 
kräkningar eller viktminskning)• muskelspasmer, smärtsamma leder, 

muskelinflammation • peeling hud
• förändring eller frånvaro av 

menstruationer
• inflammation i muskler, orsakar 

smärta eller stelhet i höft och
axelSällsynta biverkningar (påverkar 1 till 10 

användare av 10 000)
• smärta i ögat, nedsatt syn, 

blödning i ögat, en främmande 
kroppskänsla i ögonen,
inflammation i ögonmuskeln, 
svullna rinnande ögon

• hörselstörning
• infektion i luftvägarna eller 

de övre luftvägarna • blodsjukdom orsakad av 
överaktiva immunceller.

• infektion runt hjärnan eller 
ryggmärgen• oregelbunden eller onormal hjärtrytm

• allergisk reaktion (chock) Förändringar i testresultat• extrema andningssvårigheter, 
inflammation i lungorna, vätska i 
lungorna, hösnuva

• nedsatt funktion hos binjurarna 
orsakad av en underaktiv 
hypotalamus (del av hjärnan)
eller en överaktiv hypofys (en liten 
körtel vid basen av hjärnan), defekt i 
körtlar som producerar 
könshormoner

YERVOY kan orsaka förändringar i 
resultaten av tester som utförts av din 
läkare. Dessa inkluderar:• sjukdom i blodkärl, lågt 

blodtryck, känsla av intensiv 
värme med svettning och snabb 
hjärtrytm, svaghet i 
hjärtmuskeln, vätska runt hjärtat

• en variation i antalet röda 
blodkroppar (som bär syre), vita 
blodkroppar (som är viktiga för 
att bekämpa infektioner) eller
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av blodplättar (celler som hjälper blodet 

att koagulera)

(körtlar ovanför njurarna); 
underaktiv funktion 
(hypopituitarism) eller
inflammation (hypofysit) i 
hypofysen som ligger vid basen 
av hjärnan; överaktiv sköldkörtel, 
som kan orsaka snabb 
hjärtfrekvens, svettning och 
viktminskning; inflammation i 
sköldkörteln (hypertyreos); 
svullnad av sköldkörteln

− Syra i blodet som produceras av 
diabetes (diabetisk ketoacidos), 
diabetes• en onormal variation av 

hormoner och leverenzymnivåer 
i blodet

− En tillfällig inflammation i nerverna 
som orsakar smärta, svaghet och 
förlamning i extremiteterna 
(Guillain-Barrés syndrom);
skada på nerver som orsakar 
domningar och svaghet
(polyneuropati); inflammation i 
nerverna; fotfall (peroneal nerv 
pares); inflammation i nerverna 
som orsakas av kroppen
attackerar sig själv, orsakar domningar, 

svaghet, stickningar eller brännande 

smärta (autoimmun neuropati)

• en låg nivå av natrium, 
fosfat eller kalium i blodet

• blod eller proteiner i urinen

• en ökad nivå av reumatoid 
faktor

• njurar som inte kan ta bort syror 
från blodet normalt

− Uttorkning

− Inflammation i nerverna som 
orsakar domningar, svaghet, 
stickningar eller brännande 
smärta i armar och ben; yrsel

• en onormalt hög alkalinitet i 
blodet och andra kroppsvävnader

• förekomst av antikroppar i 
blodet mot några av dina egna 
celler

− Inflammation i ögat, som 
orsakar smärta och rodnad, 
suddig syn

− Förändringar i rytmen eller 
frekvensen av hjärtslag, onormal 
hjärtrytmFöljande biverkningar har 

rapporterats med YERVOY i 
kombination mednivolumab:

− Snabb puls
− Vätska runt lungorna

− Högt blodtryck 
(hypertoni) − Tarmperforation, 

inflammation i magen 
(gastrit), inflammation i 
tolvfingertarmen (duodenit)

Mycket vanliga (kan förekomma hos 

fler än 1 av 10 personer) − Inflammation i lungorna 
(pneumonit), kännetecknad av 
hosta och andningssvårigheter, 
blodproppar, hosta

− Överaktiv sköldkörtel, som kan 
orsaka snabb hjärtfrekvens,
svettning och viktminskning

− Hudsjukdom med förtjockade 
fläckar av röd hud, ofta med 
silverfärgade fjäll (psoriasis)− Underaktiv sköldkörtel, vilket kan 

orsaka trötthet eller viktökning

− Munsår och munsår (stomatit), 
inflammation i bukspottkörteln 
(pankreatit),
förstoppning, muntorrhet

− Kronisk ledsjukdom 
(spondyloartropati)− Minskad aptit

− Huvudvärk

− Andnöd (dyspné)
− Inflammation i levern − Sjukdom där immunförsvaret 

angriper körtlarna som gör 
fukt åt kroppen, såsom tårar 
och saliv (Sjögrens syndrom)

− Hudfärgsförändring i fläckar 
(vitiligo), torr hud, rodnad i 
huden, ovanligt håravfall eller
gallring, nässelutslag (kliande utslag)

− Inflammation i tarmen (kolit), 
diarré (vattnig, lös eller mjuk 
avföring), kräkningar, illamående, 
magsmärtor − Inflammation i lederna 

(artrit)− Smärta i muskler och skelett
− Hudutslag ibland med blåsor, 

klåda
− Njursvikt (inklusive plötslig 

förlust av njurfunktion)
− Inflammation i muskler 

(myosit) som orsakar smärta 
eller stelhet

− Smärta i leder, muskler och 
skelett

− Ödem (svullnad), smärta

− Allergisk reaktion, reaktioner 
relaterade till infusion av 
läkemedlet

− Inflammation i njuren 
(nefrit)− Känner mig trött eller svag

− Feber − Bröstsmärta
Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 

personer)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 

av 100 personer)
− Inflammation i hjärtat (myokardit) 

som kännetecknas av andnöd, 
trötthet, hjärtklappning eller 
bröstsmärtor.

− Allvarlig lunginfektion 
(lunginflammation), infektioner i 
de övre luftvägarna

− Inflammation i hjärnan

− Bronkit
− Kroniska sjukdomar förknippade 

med en uppbyggnad av 
inflammatoriska celler i olika organ 
och vävnader, oftast lungorna
(sarkoidos)

− Muskelnedbrytning/skada 
(rabdomyolys) kännetecknad av 
muskelsmärta, svaghet, illamående 
eller kräkningar.

− Ökning av vissa vita 
blodkroppar

− Minskad utsöndring av hormoner 
som produceras av binjurarna
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Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 

personer)

− Allvarlig lunginfektion 
(lunginflammation), infektioner i 
de övre luftvägarna

hjärnan, minskning av 

bisköldkörtelhormon

− Allvarlig och möjligen dödlig skalning 
av huden (giftig epidermal
nekrolys, Steven-Johnsons 
syndrom)

− skada på nerver som orsakar 
domningar och svaghet
(polyneuropati); inflammation i 

nerverna som orsakas av att kroppen 

attackerar sig själv, vilket orsakar

domningar, svaghet, stickningar eller 
brännande smärta (autoimmun 
neuropati), inflammation i hjärnan

− Ökning av vissa vita 
blodkroppar

− Allergisk reaktion, reaktioner 
relaterade till infusion av 
läkemedlet

Förändringar i testresultat

− Nivolumab i kombination med 
YERVOY kan orsaka förändringar i 
resultaten av tester som utförs av 
din läkare. Dessa inkluderar:

− Minskad utsöndring av hormoner 
som produceras av binjurarna
(körtlar ovanför 
njurarna), inflammation
(hypofysit) i hypofysen som 
ligger vid basen av hjärnan, 
överaktiv sköldkörtel, vilket kan 
orsaka snabb hjärtfrekvens, 
svettning och viktminskning,
svullnad av sköldkörteln

− suddig syn
− Onormala leverfunktionstester

− Onormala njurfunktionstester
− Förändringar i rytmen eller 

frekvensen av hjärtslag, onormal 
hjärtrytm− Ett minskat antal röda blodkroppar 

(som bär syre), vita blodkroppar 
(som är viktiga för att bekämpa 
infektioner) eller blodplättar (celler 
som hjälper blodet att koagulera)

− Högt blodtryck 
(hypertoni), lågt 
blodtryck (hypotension)

− Inflammation i nerverna som 
orsakar domningar, svaghet, 
stickningar eller brännande 
smärta i armar och ben; yrsel

− Vätska runt lungorna, bronkit

− En ökad nivå av enzymet som 
bryter ner fetter och av enzymet 
som bryter ner stärkelse.

− Hudsjukdom med förtjockade 
fläckar av röd hud, ofta med 
silverfärgade fjäll (psoriasis)

− torra ögon

− huvudvärk

− Andnöd (dyspné)

− Onormala nivåer av kalcium, 
kalium, magnesium eller natrium 
i ditt blod

− Allvarlig och möjligen dödlig skalning 
av huden (Steven-Johnson
syndrom)

− Högre blodnivåer av bilirubin

− Minskad kroppsvikt

− Inflammation i lungorna 
(pneumonit), kännetecknad av 
hosta och andningssvårigheter, 
blodproppar, hosta

− Inflammation i muskler 
(myosit) som orsakar smärta 
eller stelhet

− Högre (hyperglykemi) eller lägre 
(hypoglykemi) nivåer av socker i 
ditt blod

− Inflammation i njuren 
(nefrit)− Inflammation i tarmarna 

(kolit) − Bröstsmärta

Förändringar i testresultat− Munsår och munsår (stomatit), 
inflammation i bukspottkörteln 
(pankreatit),
förstoppning, muntorrhet

Följande biverkningar har 
rapporterats i kliniska 
prövningar när YERVOY har 
getts i kombination med 
nivolumab och kemoterapi:

OPDIVO i kombination med 
ipilimumab och kemoterapi kan 
orsaka förändringar i resultaten av 
tester som utförs av din läkare. Dessa 
inkluderar:

− Inflammation i levern
− torr hud, rodnad i huden, 

ovanligt håravfall eller håravfall
Mycket vanliga (kan förekomma hos 

fler än 1 av 10 personer) − Onormala leverfunktionstester

− Onormala njurfunktionstester
− Smärta i leder, muskler och 

skelett, inflammation i lederna
− Underaktiv sköldkörtel, vilket kan 

orsaka trötthet eller viktökning
− Njursvikt (inklusive plötslig 

förlust av njurfunktion)

− Ett minskat antal röda blodkroppar 
(som bär syre), vita blodkroppar 
(som är viktiga för att bekämpa 
infektioner) eller blodplättar (celler 
som hjälper blodet att koagulera)

− Minskad aptit

− diarré (vattnig, lös eller mjuk 
avföring), kräkningar, illamående

− Feber

− Ödem (svullnad)− Hudutslag ibland med blåsor, 
klåda Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 

av 100 personer) − En ökad nivå av enzymet som 
bryter ner fetter och av enzymet 
som bryter ner stärkelse.

− Känner mig trött eller svag

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 

personer)

− underaktiv funktion
(hypopituitarism) i hypofysen 
som ligger vid basen av Onormala nivåer av kalcium, kalium, 

magnesium eller natrium i ditt blod− Konjunktivit
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Högre nivåer av socker i ditt blod 
(hyperglykemi)

Sponsras av
Bristol-Myers Squibb (NZ) Limited 88 
Shortland Street
Auckland 1010
NYA ZEELAND

Högre blodnivåer av bilirubin

Om några av biverkningarna som nämns i denna 

information uppträder eller förvärras, eller om du 

märker några biverkningar som inte nämns i denna 

information, kontakta din läkare.
Datum för förberedelse:

januari 2022Var inte rädd för eventuella 
biverkningar.

Du kanske inte upplever någon av dem. YERVOY® (ipilimumab) är ett 
registrerat varumärke som tillhör 
Bristol-Myers Squibb Company

Be din läkare svara på alla 
frågor du kan ha.

YTTERLIGARE
INFORMATION

Innehåller YERVOY
• Den aktiva substansen är 

ipilimumab.

Varje injektionsflaska innehåller antingen 

50 mg eller 200 mg ipilimumab.

• Övriga innehållsämnen är 
trometamolhydroklorid, 
natriumklorid, mannitol (E421), 
pentetinsyra, polysorbat 80, 
natriumhydroxid,
saltsyra och vatten för 
injektion.

Hur YERVOY ser ut och 
innehållet i förpackningen

YERVOY koncentrat till 
infusionsvätska, lösning är en klar till 
lätt opaliserande, färglös till svagt gul 
vätska som kan innehålla lätta (få) 
partiklar och levereras i en glasflaska 
med en gummipropp förseglad med 
aluminium.

Det finns i förpackningar som innehåller antingen 1 

injektionsflaska med 10 ml eller 1 injektionsflaska med 

40 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

HUR MAN FÖRVARAR YERVOY

Det är osannolikt att du kommer att bli 

ombedd att förvara YERVOY själv. Den 

kommer att förvaras på sjukhuset eller 

kliniken där den ges till dig.
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